
   ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2017 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 27.06.2017 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach 
„Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta 

Kościerzyna na lata 2017-2019” 
 
Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLVII/376/17 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia ”Programu profilaktyki próchnicy 
zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019” 
zarządzam co następuje: 
 
§ 1. Ogłasza się Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania w ramach „Programu profilaktyki 
próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019”. 
 
§ 2. Termin składania ofert konkursowych upływa z dniem 16 sierpnia 2017 r.  
 
§ 3.  Powołuję Komisję Konkursową do wyboru realizatora Programu, w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Sławomir Szkobel 

2. Sekretarz Komisji – Krzysztof Recław 

3. Członek Komisji – Michał Kujach 

4. Członek Komisji – Ewa Chmielecka 

5. Członek Komisji – Jolanta Lindstet 

 
§ 4. Przyjmuje się treść ogłoszenia o Otwartym Konkursie Ofert, który stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 0050.78.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 
czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 
ramach "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta 
Kościerzyna na lata 2017-2019". 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
 

            Michał Majewski 
 

       Burmistrz Miasta Kościerzyna 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 0050.98.2017 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 
z dnia 27.06.2017 r. 
 
 

 
Burmistrz Miasta Kościerzyna 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w ramach 
„Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta 

Kościerzyna na lata 2017-2019” 
 

 
I. Przedmiot konkursu 

Wyłonienie realizatora Programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki próchnicy 
zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019”, który 
obejmuje: 
1) badanie diagnostyczne – przegląd jamy ustnej wraz z profilaktyką wad zgryzu oraz 

przeprowadzenie instruktażu prawidłowej higieny jamy ustnej u 802 dzieci; 
2) usunięcie osadów na płycie nazębnej; 
3) lakierowanie; 
4) przeprowadzenie szkoleń dla rodziców i opiekunów prawnych; 
5) przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych. 

 
II. Warunki udziału w postępowaniu konkursowym 

Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z zmianą). 

  
Warunkiem przystąpienia do postępowania konkursowego jest przedstawienie: 
1) kserokopii dokumentu potwierdzającego status prawny (aktualny wypis z KRS lub 

aktualne zaświadczenie o wpisie do CEiDG); 
2) oświadczenia potwierdzające, iż podmiot posiada odpowiednie przygotowanie, 

potencjał finansowy i kadrowy, który w momencie uzyskania zamówienia pozwala 
na jego realizację zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) oświadczenie o posiadaniu pomieszczeń, w których będą realizowane świadczenia. 
Pomieszczenia muszą odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. 

 
III. Wymogi stawiane oferentowi: 

1) Kadra z kwalifikacjami, uprawnieniami i doświadczeniem (potwierdzonych 
odpowiednim dokumentem) w prowadzeniu programów zdrowotnych obejmujących 
ocenę stanu higieny jamy ustnej, stanu uzębienia oraz warunków zgryzowych  
z orzeczeniem lekarza stomatologa, usunięcie osadów na płycie nazębnej, 
lakierowanie zębów stałych, a także instruktaż mycia zębów oraz przekazanie 
informacji na temat  prawidłowej higieny jamy ustnej i racjonalnego odżywiania. 
Minimalna liczba oraz kwalifikacje zawodowe osób, które będą realizowały 
świadczenia zdrowotne w ramach programu to lekarz stomatolog. 

2) Dysponowanie gabinetem, który musi spełniać wymogi ogólne oraz być 
wyposażony w sprzęt, zgodnie z wymogami określonymi przez Prezesa NFZ, 
niezbędny do udzielania świadczeń określonych w Programie. 

 
 
 



IV. Zadanie obejmuje: 
1) Realizację „Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu 

Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019” polegającym na: obniżeniu częstości 
występowania próchnicy zębów wśród dzieci w oparciu o ocenę stanu higieny jamy 
ustnej, stanu uzębienia oraz warunków zgryzowych z orzeczeniem lekarza 
stomatologa, usunięciu osadów na płycie nazębnej, lakierowaniu zębów stałych,  
a także instruktaż mycia zębów oraz przekazanie informacji na temat prawidłowej 
higieny jamy ustnej i racjonalnego odżywiania. 

2) Przeprowadzenie oceny stanu higieny jamy ustnej, stanu uzębienia  oraz 
warunków zgryzowych z orzeczeniem lekarza stomatologa, lakierowanie 
zębów stałych, a także instruktaż mycia zębów oraz przekazanie informacji na 
temat prawidłowej higieny jamy ustnej i racjonalnego odżywiania  
u 802 dzieci w wieku 5 lat, zamieszkałych na ternie Miasta Kościerzyna.  
W poszczególnych latach w Programie może wziąć udział: 

 w 2017 r. – 266 dzieci (z rocznika 2012) 

 w 2018 r. – 269 dzieci (z rocznika 2013) plus dzieci, które z różnych względów 
nie wzięły udziału w Programie w 2017 r. 

 w 2019 r. – 267 dzieci (z rocznika 2014) plus dzieci, które z różnych względów 
nie wzięły udziału w Programie w 2018 r. 

3) Wskazania do lakierowania zębów stałych lekarz stomatolog oceni indywidualnie   
u każdego dziecka, biorąc pod uwagę stopień ryzyka próchnicy, zwyczaje 
żywieniowe oraz nawyki higieniczne. 

4) Chęć uczestnictwa w Programie jest dobrowolnie deklarowana przez rodziców 
bądź opiekunów prawnych dzieci. Kryterium wykluczającym z udziału w Programie 
jest brak zgody od rodzica/opiekuna dziecka  na udział w badaniu. 

5) Badania należy wykonywać w dniach: od poniedziałku do piątku.  
6) Zorganizowanie dla rodziców / opiekunów prawnych w każdym roku realizacji 

Programu cztery 1-godzinne szkolenia podczas, których omówiona zostanie 
szeroko pojmowana profilaktyka próchnicy zębów. Zakres edukacji będzie 
obejmować zarówno zagadnienia z odpowiednią higieną jamy ustnej, jak również 
czynniki występowania próchnicy i sposoby jej leczenia.  

7) Zorganizowanie dla nauczycieli przedszkolnych w każdym roku realizacji Programu 
jedno szkolenie podczas, którego omówiona zostanie szeroko pojmowana 
profilaktyka próchnicy zębów. Zakres edukacji będzie obejmować zarówno 
zagadnienia z odpowiednią higieną jamy ustnej, jak również czynniki występowania 
próchnicy i sposoby jej leczenia.  

8) Program realizowany będzie na sprzęcie zakładu, przez który wykonywane będą 
świadczenia  zdrowotne określone w Programie. 

9) Uczestników Programu obowiązuje wcześniejsza rejestracja (bezpośrednia) 
prowadzone przez  podmiot wybrany w procedurze konkursowej. 

10) Przygotowanie dla każdego rodzica/opiekuna dziecka informacji na temat zaleceń 
dotyczących dalszego postępowania. Należy przedstawić możliwości leczenia oraz 
wskazanie podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie stomatologii,  
w których leczenie będzie się mogło odbywać. 

11) Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizowanie zadania w formie rejestru 
z uwzględnieniem: 

 daty badania, 

 imienia i nazwiska, rok urodzenia, nr PESEL, miejsca zameldowania/zamieszkania 
osoby badanej, 

 wyniku przeprowadzonych badań,   

 informacji o skierowaniu do dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia osoby,  
u której zostanie zdiagnozowana próchnica. 



12) Przedkładanie na koniec każdego roku (począwszy od roku 2017) raportu  
z realizacji „Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu 
Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019” 

 
V. Termin realizacji zadania:  

Zadanie będzie realizowane od dnia  podpisania umowy do 10 grudnia 2019 r.  

 
VI. Informacje uzupełniające: 

1) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na załączonym formularzu 
ofertowym (Zał. Nr 2). 

2) Oferty składane na innym wzorze, wypełnione niewłaściwe, bądź zawierające braki nie 
będą rozpatrywane. 

3) rozpatrywane będą oferty zgodne z tematem ogłoszonego zadania i spełniające 
wymogi formalne, 

4) Oferty należy składać do dnia 16 sierpnia 2017r. w sekretariacie Urzędu Miasta 
Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna do godz. 15.30 w zaklejonej kopercie 
oznaczonej napisem „oferta na realizację Programu profilaktyki próchnicy zębów dla 
dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019”. 

5) W przypadku wysłania ofert pocztą, muszą one wpłynąć do Urzędu Miasta Kościerzyna  
w Kościerzynie do 16 sierpnia 2017 r. do godziny 15.30 (nie decyduje data stempla 
pocztowego). 

6) złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem wyboru oferty, 

7) Nie później niż na 3 dni przed upływem terminu do składnia ofert w niniejszym 
postępowaniu konkursowym można składać zapytania będące przedmiotem konkursu. 
Zapytania należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna lub na 
adres: fundusze@koscierzyna.gda.pl. z dopiskiem „dotyczy Konkursu na realizację 
Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta 
Kościerzyna na lata 2017-2019”. 

8) Burmistrz Miasta Kościerzyna zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na 
zapytania, które wpłyną po upływie w/w terminu oraz do unieważnienia niniejszego 
konkursu bez podania przyczyny. 

9) Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej 
http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=408192 oraz na stronie internetowej 
www.miastokoscierzyna.pl, w siedzibie Wydziału Rozwoju i Promocji  w Urzędzie 
Miasta Kościerzyna. 

10) Burmistrz Miasta Kościerzyna, uwzględniając opinię Komisji konkursowej dokona 
wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium rozstrzygającym będzie najniższa cena. 

11) Oferent, którego oferta została wybrana w dniu podpisania umowy (załącznik nr 3)  
zobowiązany jest dostarczyć kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w całym okresie trwania umowy oraz dokumentację potwierdzającą, że pomieszczenia, 
w których będą realizowane świadczenia odpowiadają wymaganiom określonym  
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r.,poz.739). 

12) Burmistrz może unieważnić lub odwołać konkurs, bez podania przyczyny. 
13) Decyzja Burmistrza Miasta Kościerzyna jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie.  
14) Informacja o wyniku konkursu podana zostanie na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej (http://bip.kościerzyna.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej 
Urzędu Miasta Kościerzyna przy ul. 3‐go Maja 9 a. 

15) Osobą do kontaktu ze strony Zleceniodawcy jest Krzysztof Recław – Wydział Rozwoju i 
Promocji Urzędu Miasta Kościerzyna (tel. 58 680-23-02), e-mail: 
k.reclaw@koscierzyna.gda.pl). 

http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=408192
http://www.miastokoscierzyna./

