
KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA WYNIKAJĄCEGO Z „PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA DLA

MIASTA KATOWICE W 2017 ROKU”
 PN.:  „PROFILAKTYCZNA OPIEKA NAD UCZNIAMI”

I. PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Realizacja programu pn.: „Profilaktyczna opieka nad uczniami” w  skład którego wchodzi:
I  Etap: zorganizowanie  wykładów edukacyjnych  dla  rodziców uczniów objętych  programem
oraz  uzyskanie  pisemnej  zgody  rodziców  na  przeprowadzenie  badań  dziecka,  w  tym:
przygotowanie  listów do rodziców z  zaproszeniem na wykład edukacyjny i  badanie  dziecka
z  wyjaśnieniem  na  czym  badanie  będzie  polegać  oraz  uzyskanie  pisemnej  zgody
na przeprowadzenie badania.

II  Etap: przeprowadzenie  kompleksowych  badań  przesiewowych  pediatryczno-chirurgiczno-
ortopedycznych  w  szkolnych  gabinetach  profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy  przedlekarskiej
z  możliwością  badania  dzieci  w  siedzibie  podmiotu  realizującego  program  (w  przypadku
nieobecności  dziecka  w  szkole  w  dniu  badania),  pojedynczo  dla  każdego  dziecka,  najlepiej
w  obecności  rodzica,  zgodnie  z  przekazanymi  przez  Wydział  Polityki  Społecznej  UMK
procedurami postępowania dla:
1) pielęgniarki (pomiar wzrostu i masy ciała, obliczenie wskaźnika BMI, obwód pasa i bioder,

pomiar ciśnienia tętniczego krwi),
2) pediatry (wywiad  z rodzicami i /lub dzieckiem: sposób odżywiania i aktywność fizyczna,

dolegliwości),  oglądanie  skóry,  badanie  obwodowych  węzłów  chłonnych,  badanie
osłuchowe i opukowe klatki piersiowej, pomiar ciśnienia krwi w pozycji siedzącej, badanie
palpacyjne brzucha),

3) chirurga  dziecięcego  (uzupełniający  wywiad  pod  kątem  zaburzeń  w  oddawaniu  moczu
i dolegliwości bólowych, badanie „chirurgiczne” obejmujące m. in.: ogólny rozwój mięśni
i napięcie mięśniowe, deformacje klatki piersiowej, ponowne badanie palpacyjne brzucha
i  objaw  Goldflama,  badanie  miejsc  typowych  dla  obecności  przepuklin,  u  chłopców-
badanie palpacyjne moszny i jąder, oglądnięcie okolic odbytu),

4) lekarza  ortopedy  w  kierunku  wykrycia  wad  postawy  (wywiad:  subiektywna  ocena
wydolności  fizycznej,  skargi  na  bóle  mięśniowe,  badanie  ortopedyczne:  postawa  ciała,
ocena symetrii barków, łopatek, talii, kręgosłupa, kończyn).

2. Podczas realizacji programu wskazana jest współpraca z pielęgniarkami medycyny szkolnej.
3. Wypełnienie  ankiety  –  protokołu  badania,  który  posłuży  wykonawcom  programu
do opracowania zbiorczej analizy (w ramach raportów miesięcznych i raportu końcowego).
4. Przekazanie  pisemnej  informacji  dla  rodziców o  wynikach  przeprowadzonych badań wraz
z ewentualnymi zaleceniami.
5. W  przypadku  wykrycia  nieprawidłowości  kierowanie  do  dalszej  diagnostyki  i  leczenia
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
6. Osobami uprawnionymi do udziału w programie pn.: „Profilaktyczna opieka nad uczniami”
są:
a) dzieci uczęszczające do klas III katowickich szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
(od września 2017 r. – uczniowie klas IV) - populacja liczy ok. 2912 dzieci, z wyłączeniem dzieci,
których rodzice nie wyrażają zgody,
b) ich rodzice (w części edukacyjnej). 
7. Monitorowanie i ewaluacja:

1) Ocena zgłaszalności do programu - liczba przeszkolonych rodziców i liczba przebadanych
uczniów,



2) Ocena  efektywności  programu  -  stan  zdrowia  badanych  -  liczba  uczniów  zdrowych
oraz  liczba  uczniów,  u  których  stwierdzono  poszczególne  nieprawidłowości  (zgodnie
z wypełnionymi ankietami badania uczniów).

II. WARUNKI KONKURSU 

1. Informacje o konkursie ofert:
1) Konkurs  ofert  dotyczy  wyboru  realizatorów zadań wynikających  z  Programu  Profilaktyki

i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice.
2) Konkurs  ofert  prowadzi  Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta

Katowice.
3) Tryb pracy Komisji określa Regulamin Pracy Komisji.
4) Oferty  zgłoszone  do  konkursu  powinny  być  sporządzone  na  udostępnionym  formularzu

oferty.
5) Komisja Konkursowa dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.
6) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo:

a) wyboru więcej niż jednej oferty,
b) odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

7) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
8) Z wybranymi oferentami zostaną zawarte stosowne umowy.

2. Ogólne warunki przystąpienia do konkursu ofert:
1)  Prowadzenie  działalności  leczniczej  na  podstawie  wpisu  do  rejestru  podmiotów
wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).
2)   Zgodność wykonywania usług medycznych w zakresie wymaganym w konkursie ofert ze
statutem podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego ofertę.
3) Złożenie oferty na formularzu ofertowym do konkursu ofert na wybór realizatora „Programu
Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice w 2017 roku”, wraz z aktualnymi (ważnymi
3 m-ce od daty wystawienia) dokumentami stosownie do statusu prawnego jednostki:
a)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeśli  podmiot  nie  jest
widoczny  w  ogólnodostępnej  wyszukiwarce  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  działalności
Gospodarczej (CEIDG),
b) statut podmiotu,
c)  dokument  stwierdzający  wpis  do  rejestru  właściwej  Okręgowej  Rady  Lekarskiej
 (w przypadku praktyk zawodowych lekarzy – indywidualnych lub grupowych),
d) zezwolenie na wykonywanie praktyki (w przypadku praktyk indywidualnych lub grupowych),
e)  dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zawodowe  osób  udzielających  świadczeń
zdrowotnych wymaganych  w związku z programem.

Kopie  dokumentów  składane  przez  oferentów  muszą  posiadać  adnotację:  „za  zgodność
z oryginałem” oraz pieczątkę, datę, i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być przygotowana:

a) na piśmie,
b) na udostępnionym formularzu,
c) w języku polskim,
d) podpisana przez osoby uprawnione oferenta.



2) Oferta powinna zawierać:
a) oświadczenie o zapoznaniu się  z  treścią ogłoszenia,  przedmiotem i  warunkami konkursu

ofert, 
b) nazwę,  siedzibę  podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą  oraz  numer  wpisu  do

właściwego rejestru,
c) miejsce realizacji zadania (jeśli jest inne niż adres oferenta),
d) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
e) informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w realizacji

zadania,
f) proponowaną liczbę osób, którą oferent może objąć programem,
g) oferowaną  cenę  i  kalkulację  kosztów  objęcia  programem  jednej  osoby  (sporządzenie

szczegółowej  kalkulacji  kosztów  w  punkcie  V.4  oferty)  -  kalkulacja  powinna  zostać
sporządzona z  podaniem średniego kosztu  objęcia  programem zdrowotnym jednej  osoby
z rozbiciem na:
- koszt realizacji  I  etapu programu - zorganizowanie  wykładów edukacyjnych dla rodziców
uczniów objętych programem,
- koszt realizacji II etapu programu - przeprowadzenie kompleksowych badań przesiewowych
pediatryczno-chirurgiczno-ortopedycznych z podaniem ceny:

 wykonania badań antropometrycznych przez pielęgniarkę,
 badania pediatry,
 badania chirurga dziecięcego,
 badania ortopedy,

- koszt administracyjno-technicznej obsługi Programu.

4. Szczegółowe warunki konkursu:
1)  Realizatorami  Programu  mogą  być podmioty  wykonujące  działalność  leczniczą w  mieście

Katowice.
2)  Realizator  zapewni   fachowy  personel  medyczny  dla  potrzeb  programu  -  warunkiem  jest

przeprowadzenie badań przez zespół badający w skład którego wejdą:
- pielęgniarka,
- lekarz pediatra,
- lekarz specjalista chirurgii dziecięcej,
- lekarz specjalista ortopeda.
Do  przeprowadzenia  wykładów  edukacyjnych  dla  rodziców  dzieci  objętych  programem  -
co najmniej  jeden lekarz  z  przygotowaniem do edukacji  zdrowotnej,  pielęgniarka lub  osoba
posiadającą wykształcenie z zakresu zdrowia publicznego.
3) Realizator  zapewni  personel  do  obsługi  organizacyjnej  programu,  odpowiedzialny

za  prowadzenie  rejestru  uczestników  Programu,  wymaganej  dokumentacji  medycznej
i statystycznej oraz kontaktów ze szkołami i  Wydziałem Polityki  Społecznej Urzędu Miasta
Katowice.

4) Przeprowadzenie programu na terenie katowickich szkół podstawowych.


