
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr BM 0050.23.2012 

Burmistrza Miasta Pszów 

z dnia 13 kwietnia 2012 roku 

 

Burmistrz Miasta Pszów  ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację 
programu zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci 
niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Miasta 
Pszów” w 2012 roku. 

 

I. Organ ogłaszający konkurs: Burmistrz Miasta Pszów, 

 44 - 370 Pszów, ul. Pszowska 534 

 

II. Przedmiot konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora bądź realizatorów programu 
zdrowotnego pn. „Kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci 
i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Miasta Pszów” z podziałem na dwa zadania:  

Zadanie 1 

- Wczesna Interwencja, 

- Ośrodek Dzienny.  

Wczesna Interwencja – zasady udzielania świadczeń zdrowotnych: 

- Odbiorcy świadczeń - dzieci w wieku 0-7 lat; 

- Częstotliwość – ściśle wg wskazań lekarza kierującego; 

- Zakres rehabilitacji obejmuje świadczenia specjalistyczne; 

- Czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka zgodnie z zaleceniem lekarza; 

Ośrodek Dzienny – zasady udzielania świadczeń zdrowotnych: 

- Odbiorcy świadczeń – dzieci i młodzież w wieku 3-18 lat oraz młodzież do 22 roku życia              

z głęboką niesprawnością; 

- Częstotliwość- codziennie dla każdego dziecka;  

- Zakres rehabilitacji obejmuje świadczenia specjalistyczne; 

- Czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka wynosi 5 godz. w ciągu dnia przez 

pierwsze 120 dni w roku kalendarzowego i 8 godzin przez pozostałe dni trwania Programu 

w roku kalendarzowym; 

 



Zadanie 2 

Grupowe Zajęcia Korekcyjne. 

- Odbiorcy świadczeń – dzieci i młodzież do18 lat; 

- Częstotliwość - 1 raz w tygodniu dla każdego dziecka lub wg indywidualnych lekarza         

   kierującego ; 

- Zakres rehabilitacji obejmuje świadczenia specjalistyczne; 

- Czas trwania cyklu terapeutycznego dla jednego dziecka indywidualnie w zależności 

od stanu zdrowia. 

III.  Termin i miejsce realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2012 r. 

Miejscem realizacji zadania będzie Powiat Wodzisławski. 

 

IV. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację programu: 40 000,00 zł 

brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych brutto 00/100) z podziałem na dwa zadania: 

Zadanie 1 – 23.000,00 zł ( słownie dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) 

Zadanie 2 – 17.000,00 zł ( słownie siedemnaście tysięcy złotych 00/100) 

 

V. Adresaci konkursu: podmioty określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 

 

VI.  Umowa określająca szczegółowe warunki realizacji zadania zostanie zawarta 

z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia 

konkursu ofert i będzie obowiązywała od dnia jej podpisania do dnia 15 grudnia 2012 r., 

chyba że nastąpią okoliczności na podstawie, których zostanie wypowiedziana. Warunki takie 

zostaną szczegółowo określone w umowie. 

 

VII. Oferty nale ży składać na udostępnionym formularzu . 

Formularz oferty dostępny jest w Biurze Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta 

Wodzisławia Śląskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Pszów - www.pszow.pl. Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia 

wymienione w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 

 

VIII. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 11.05.2012 roku. Oferty, 

w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Pszów 44 – 370 Pszów 



ul. Pszowska 534, w godzinach pracy Urzędu lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu 

do Urzędu Miasta Pszów (a nie data stempla pocztowego). 

Koperta powinna być opisana poprzez oznaczenie nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy 

konkursu i zadania. 

 

IX.  Rozstrzygnięcie konkursu: następuje za pośrednictwem komisji konkursowej powołanej 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pszów. 

 

X. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 

do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. O wynikach konkursu oferenci 

zostaną powiadomieni pisemnie. 

 

XI. Burmistrz Miasta Pszów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do 

przesunięcia terminu składania ofert i przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez 

podania przyczyny. 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są w Urzędzie Miasta 

Pszów w Referacie Promocji Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu, 

tel. 32 455 88 76. 


