
 

OGŁOSZENIE 

 
Prezydent  Miasta Radomia zaprasza do składania ofert  

na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

w zakresie działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat  

 
 
I. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest zamówienie usług na udzielanie świadczeń zdrowotnych               
w zakresie działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat poprzez 
dofinansowanie prowadzenia niepublicznego Ŝłobka dla dzieci zameldowanych                   
w Radomiu. Szacunkowa liczba osób uprawnionych do tego typu świadczeń to 100 
dzieci. Zamówienie w szczególności obejmuje: 
1. świadczenie usług opiekuńczych o właściwym standardzie, 
2. wspomaganie indywidualnego psycho-ruchowego rozwoju dziecka, 
3. kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dziecka poprzez metody oglądowe, słowne                      

i zajęcia ruchowo-umuzykalniające, 
4. wyŜywienie dziecka zgodne ze wskazaniami Instytutu Matki i Dziecka lub według 

indywidualnych wskazań lekarza, 
5. współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania oraz rozwoju 

psychofizycznego dziecka, 
6. zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w Ŝłobku oraz 

odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

7. zapewnienie dziecku opieki pielęgnacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem działań 
profilaktycznych i zdrowotnych. 

 
II.  Czas, na który moŜe być zawarta umowa na udzielanie ww. świadczeń 

zdrowotnych,         w tym termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych 
 

1. Umowa na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych zostanie podpisana  w terminie 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert i moŜe obowiązywać przez okres 
trzech lat. 

2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia podpisania umowy wrzesień 
2010 r. 

 

III. Miejsce i termin, w którym mo Ŝna zapoznać się z dokumentacją konkursową oraz 
uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu  

 
1. Szczegółowe warunki konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy moŜna znaleźć 

na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomia www.bip.radom.pl (w zakładce: 
ogłoszenia, komunikaty). 

2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu moŜna uzyskać w godz. 
7.30-15.30 w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego                         
w Radomiu przy ul. śeromskiego 53  (I piętro, pokój nr 176, tel. 048 36-20-948). 
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IV. Miejsce i termin składania ofert oraz termin związania ofertą 

1. Oferty naleŜy złoŜyć w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności w zamkniętej 
kopercie        z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Działania profilaktyczne i opieka 
nad dzieckiem do 3 lat” w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
Radomia przy ul. śeromskiego 53,  I piętro, pokój nr 182. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 16 sierpnia 2010 r. o godz. 15.00. 
3. Oferent związany jest ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 

V. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu ofert 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia określonego dla 
złoŜenia ofert. 

2. Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu dokona Prezydent Miasta Radomia w formie 
zarządzenia. Wyniki konkursu wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Radomiu przy ul. śeromskiego 53 oraz zostaną opublikowane na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Radomia www.bip.radom.pl. 

3. Wszyscy oferenci, którzy przystąpią do konkursu, zostaną powiadomieni pisemnie                    
o zakończeniu konkursu i jego wyniku. 

 
 

   VI. Informacja o moŜliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert 

1. Oferenci mają moŜliwość składania umotywowanych skarg do Komisji 
Konkursowej w trakcie postępowania konkursowego, jednakŜe przed jego 
rozstrzygnięciem. O wniesieniu  i rozstrzygnięciu skargi Komisja Konkursowa,                            
w formie pisemnej, niezwłocznie informuje pozostałych oferentów oraz Prezydenta 
Miasta Radomia. 

2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 
3. Oferentom przysługuje prawo do złoŜenia umotywowanego protestu od decyzji 

Komisji Konkursowej do Prezydenta Miasta Radomia w terminie 7 dni od daty 
otrzymania pisemnego powiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.              
O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Prezydent Miasta Radomia, w formie 
pisemnej, informuje pozostałych oferentów.  W przypadku uwzględnienia protestu 
konkurs ofert zostaje powtórzony. 

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy  o udzielenie 
zamówienia na świadczenia zdrowotne. 

 
 

Prezydent Miasta Radomia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w części lub 

w całości bez podania przyczyn oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 

 


