
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2099/2021 
Zarządu Powiatu w Poznaniu 

z dnia 30 marca 2021 r. 

 
Ogłoszenie 

 
 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 8 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.), 

 

 
ZARZĄD POWIATU W POZNANIU 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT 

 

na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego HPV” w 2021 r. (kontynuacja) 

 
1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs:  

  Zarząd Powiatu w Poznaniu 
  Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań. 

2.   Przedmiot konkursu: 

Wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego HPV” w 2021 r. (kontynuacja) (zwanego dalej „Programem”). 

Program skierowany jest do dziewcząt i chłopców urodzonych w 2007 roku (obejmuje podanie dwóch 

dawek szczepionki przeciwko zakażeniom HPV typami 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58  oraz uzupełniająco 

do dziewcząt i chłopców, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki  

w ramach programu realizowanego w 2020 roku finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego 

(obejmuje podanie jednej lub dwóch dawek szczepionki jako uzupełnienie cyklu szczepienia 

rozpoczętego w 2020 r., zgodnie z zaleceniami producenta preparatu), zameldowanych w gminach 

powiatu poznańskiego.  

Kwota przeznaczona na realizację Programu w 2021 r. wynosi maksymalnie 566 000,00 zł. 

3. Termin realizacji zadania – do dnia 31 grudnia 2021 r. 

4. Oferty na realizację Programu mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie 

z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) 

spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert.” 

5. Oferty, pod rygorem odrzucenia, należy składać w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 

11:00 w sposób określony w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” w Kancelarii Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu ul. Słowackiego 8, pok. nr 030 (parter). 



Oferta przesłana Pocztą Polską lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, 

jeżeli zostanie dostarczona do siedziby organu ogłaszającego konkurs w pok. nr 030,  

ul. Słowackiego 8, do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 11:00. 

Szczegółowe warunki konkursu ofert, projekt umowy oraz formularz ofertowy stanowią załączniki 

do uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki 

zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2021 r.  

i dostępne są na stronie internetowej powiatu poznańskiego www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.bip.powiat.poznan.pl jak również w Wydziale 

Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 118  i 119 

(I piętro), w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00.  

Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

6. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w trybie  

stacjonarnym lub zdalnym. O przyjętej formie realizacji posiedzenia Komisji Konkursowej Zamawiający 

poinformuje Oferenta/Oferentów pisemnie. 

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Zarząd Powiatu w Poznaniu na podstawie wniosku komisji 

konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. 

Od decyzji o rozstrzygnięciu konkursu nie przysługuje odwołanie. 

7.  Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania  

ofert. 

8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo: 

 odwołania konkursu bez podania przyczyny;  

 przesunięcia terminu składania ofert; 

 zamknięcia konkursu bez wyboru ofert. 

http://www.bip.powiat.poznan.pl/

