załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 21/2011
Wójta Gminy Miedźna z dnia 4 kwietnia 2011r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Miedźna ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację w 2011 r.
Samorządowego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2011-2015 dla Gminy Miedźna.
Wartość zamówienia w 2011 r. - 12.000 zł,
Przedmiotem konkursu ofert jest: przeprowadzenie USG stawu biodrowego w celu wykrycia
wcześnie dysplazji i zwichnięć stawu biodrowego w pierwszym roku życia. Badaniami
objęte są dzieci z terenu gminy Miedźna do pierwszego roku życia.
I.

Oferenci winni posiadać uprawnienia do wykonywania czynności koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz winni
posiadać wyposażenie konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

II.

Oferty na obowiązującym formularzu, w zamkniętych kopertach z zaznaczoną
nazwą programu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, należy składać w
Urzędzie Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, w terminie do 18 kwietnia 2011 r. do
godz. 17.00

III.

Przewiduje się zawarcie umowy na okres od dnia jej podpisania do15 grudnia 2011
r.

IV.

Miejsce realizacji świadczeń zdrowotnych: teren gminy Miedźna.

V.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert
oraz pobrać obowiązujący formularz oferty ze strony internetowej Urzędu
www.bip.miedzna.pl lub w Urzędzie Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 (tel.
032/211 61 96) od dnia 4.04.2011 r. W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty
spełniające wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

VI.

Otwarcia ofert oraz oceny ofert dokona Komisja Konkursowa zebrana w siedzibie
Urzędu Gminy w Miedżnej, w dniu 19 kwietnia 2011 r.

o godz. 12.00. Wyniki

konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna oraz na
stronie internetowej Urzędu www.bip.miedzna.pl w dniu 19 kwietnia 2011r.
Zawarcie umowy z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 30 dni od dnia
rozstrzygnięcia konkursu ofert.
VII.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do
przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi lub protestu dotyczącego
postępowania konkursowego w trybie określonym w Regulaminie Pracy Komisji
Konkursowej.

Wójt Gminy Miedźna
mgr inż Bogdan Taranowski

