
 
 

Załącznik nr 3  

do Zarządzenia Nr 0050.58.2020 

Burmistrza Stawiszyna 

z dnia 6 sierpnia 2020 

 

Regulamin organizowania konkursu ofert na realizację  

Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej 

 

§ 1. 

Regulamin organizowania konkursu ofert na realizację  „Programu profilaktyki nowotworów 

skóry w Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej”, zwany dalej „ Regulaminem konkursu”, określa 

szczegółowe zasady postępowania przy wyborze realizatora programu zdrowotnego 

realizowanego w ramach projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej” Nr RPWP. 06.06.03-30-0004/18-00 współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

§ 2. 

1. Zawarcie umowy z wyłonionym podmiotem lub podmiotami  następuje w wyniku 

rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez organizatora na zasadach i w trybie 

określonym w niniejszym Regulaminie konkursu.  

2. W konkursie ofert nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej. 

3. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy oferentem 

jest: 

1) małżonek Członka Komisji Konkursowej oraz jego krewny i powinowaty drugiego stopnia, 

2) osoba związana z Członkiem komisji z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

3) osoba pozostająca wobec Członka Komisji w stosunku nadrzędności służbowej, 

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z 

nią    z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec Członka Komisji w stosunku 

nadrzędności służbowej 

4. Celem konkursu ofert jest wybór najkorzystniejszej oferty/ofert, odpowiadającej warunkom 

konkursowym. 

5. Członkowie Komisji Konkursowej zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że nie są 

spokrewnieni i nie pozostają w stosunku nadrzędności służbowej lub innej z Oferentami. 

 

§ 3 

1.Ogłoszenie o konkursie ofert podaje się do publicznej wiadomości, na co najmniej 15 dni 

przed terminem składania ofert, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, na 

stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności następujące informacje: 

1) zakres przedmiotu konkursu ofert; 

2) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania; 

3) terminy i warunki realizacji zadania; 



 
 

4) kryteria oceny ofert; 

5) miejsce i termin składania ofert; 

6) sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert; 

7) sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkurs ofert;  

§ 4 

Ofertę składa się w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Koperta z ofertą powinna być oznakowana następująco: 

„Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę”,  

opis: „Oferta na realizację programu zdrowotnego realizowanego w ramach projektu „Program 

profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. 

§ 5 

Warunkiem przystąpienia oferenta do konkursu jest złożenie prawidłowej oferty- zgodnie                  

z terminem i wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. 

§ 6 

1.Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 

1) ofertę na przygotowanym przez organizatora formularzu  ofertowym- formularz ofertowy 

dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, w Biuletynie Informacji 

Publicznej  

2) aktualny odpis z Rejestru  

3) kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej, 

4) oświadczenia: 

a) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, warunkami konkursu                  

i regulaminem organizowania konkursu, 

b) oświadczenie oferenta, że sprzęt medyczny, używany do realizacji badań, spełnia 

wymogi określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych  (Dz.U. z 

2020 r., poz. 186 ze zm.), 

c) oświadczenie oferenta o dysponowaniu gabinetem lekarskim spełniającym wymogi 

określone w przepisach prawa potwierdzone tytułem prawnym do lokalu, 

d) oświadczenie oferenta, że osoby realizujące poszczególne działania w ramach realizacji 

programu posiadają odpowiednie kwalifikacje i aktualne uprawnienia do ich 

wykonywania, 

e) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie 

stwierdzono niezgodne z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych, 

f) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta o niekaralności zakazem 

pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz 

niekaralności na umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

g) oświadczenie, że oferent jest jedynym posiadaczem rachunku, na które zostaną 

przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili  zaakceptowania 

rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym, 

h) oświadczenie oferenta, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania 

zgodnie z ofertą. 

 



 
 

§ 7 

1. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu wykonuje Komisja Konkursowa zgodnie        

z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu. 

2. Obrady Komisji są jawne. 

3. Komisja Konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno 

następujących czynności: 

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 

2) otwiera koperty z ofertami, 

3) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie i Regulaminie 

konkursu, 

4) odrzuca oferty nieodpowiadające  warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie                       

i Regulaminie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie, 

5) dokonuje formalnej i merytorycznej oceny ofert w oparciu o wymogi i kryteria zawarte                  

w ogłoszeniu o konkursie, mając na uwadze możliwości finansowe Urzędu Gminy i Miasta 

Stawiszyn, 

6) po dokonaniu oceny ofert sporządza i przedstawia Burmistrzowi Stawiszyna protokół 

zawierający zestawienie złożonych ofert wraz z zawartą nich propozycją kosztową realizacji 

programu oraz propozycją wyboru danej oferty lub ofert i stosownym podziałem środków 

pomiędzy kilku oferentów.  

4. Po zapoznaniu się z propozycją Komisji, Burmistrz Stawiszyna dokonuje- w formie 

Zarządzenia Burmistrza Stawiszyna- ostatecznego wyboru oferty lub ofert wraz z ustaleniem 

stosownego podziału środków pomiędzy kilku oferentów. Dopuszcza się możliwość braku 

wyboru przez Burmistrza Stawiszyna którejkolwiek ze złożonych ofert. 

5. Z chwilą wyboru oferty lub kilku ofert, a także braku wyboru którejkolwiek ze złożonych 

ofert przez Burmistrza Stawiszyna, Komisja Konkursowa kończy pracę.  

§ 8 

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać: 

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu, 

2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej, 

3) liczbę zgłoszonych ofert, 

4) wskazanie ofert odpowiadających kryteriom formalnym określonym w pkt. 13 Ogłoszenia 

konkursu 

5) wskazanie ofert nieodpowiadających kryteriom formalnym określonym w pkt. 13 

Ogłoszenia konkursu lub zgłoszonych po terminie wraz z uzasadnieniem, 

6) ocenę merytoryczną i finansową każdej ze złożonych ofert jeżeli spełnia ona wymogi 

formalne,    o których mowa w pkt. 13  Ogłoszenia konkursu i złożona została w wyznaczonym 

w ogłoszeniu terminie, 

7) liczbę punktów uzyskaną przez oferentów, 

8) wskazanie najkorzystniejszej albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta- wraz            

z uzasadnieniem, 

9) ewentualnie odrębne stanowisko członka Komisji Konkursowej, 

10) wzmiankę o odczytaniu protokołu, 



 
 

11) podpisy członków komisji. 

§ 9 

1. Burmistrz Stawiszyna zastrzega sobie prawo do: 

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny, 

2) przesunięcia terminu składania ofert. 

2. Dopuszcza się możliwość wyboru kilku realizatorów jednego programu lub braku wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert. 

3. W przypadku nie wpłynięcia ofert, konkurs zostaje nierozstrzygnięty. 

4. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Burmistrza Stawiszyna odwołanie 

dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, w terminie  7 dni licząc od dnia ogłoszenia informacji        

o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu składa się w formie 

pisemnej. Burmistrz Stawiszyna rozpatruje odwołania w ciągu 14 dni. Sposób rozstrzygnięcia 

odwołania podawany jest do publicznej wiadomości.  

 

§ 10 

Wyniki konkursu zostaną podane oferentom na piśmie oraz przekazane do publicznej 

wiadomości    w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta 

Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, na stronie internetowej Urzędu Gminy       

i Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 11 

Umowa z wybranym przez Burmistrza Stawiszyna oferentem zostanie zawarta w terminie         

21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert, a w przypadku złożenia odwołań niezwłocznie 

po ich rozpatrzeniu. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze 

środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (Dz.U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                    

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn mający 

siedzibę: ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, tel 627528079,  

e-mail:sekretariat@stawiszyn.pl 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Damian Posiłek, adres  e-mailowy: 

iod@stawiszyn.pl,    nr tel. 62 7528079 wew. 22 

3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy a w przypadku jego 

wyłonienia w celu zawarcia umowy i jej realizacji ( art. 6 ust. 1 lit.b RODO) oraz realizacji 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z zawarciem umowy (art. 6 ust. 

1 lit.c). Ponieważ realizacja umowy finansowania będzie ze środków publicznych informacje 

dotyczące realizacji umowy mogą być udostępnione w trybie przepisów ustawy z dnia                     

6 czerwca 2001r. o dostępie do informacji publicznej. 

4. Administrator zobowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji    w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych zatem 

dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy i przekazaniu do archiwum 

zakładowego, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „ Jednolitym 

rzeczowym wykazie aktów organów gminy i związków międzygminnych ora Urzędów 

obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenie- 

dokumentacja z realizacji zadań po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym 

podlegają ekspertyzie przeprowadzonej przez archiwum państwowe co do zasadności dalszego 

jej przechowywania. 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana     

2) dotyczących 

3) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit.c RODO 
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Podanie danych jest niezbędne do podjęcia działań związanych z wyłonieniem wykonawcy, 

zawarciem umowy z wykonawcą i spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w związku 

z jej zawarciem. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy i jej 

rozliczenia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane do 

profilowania. 

 

 


