Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia
Szczegółowe warunki konkursu ofert
I. Przedmiot konkursu:
Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu, rodzaju podejmowanych działań
i sposobie realizacji Programu, określa treść programu polityki zdrowotnej pn.
„Program zapobiegania chorobom układu krążenia”.
II. Populacja objęta programem: uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych
i/lub pierwszych klas szkół gimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego.
III. Miejsce realizacji świadczeń: województwo łódzkie.
IV. Szczegółowe wymagania wobec Oferentów:
Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą
wymienione w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 618, ze zm.), które dysponują zasobami
niezbędnymi do realizacji zadania.
Do konkursu nie mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą, wobec
których w ciągu ostatnich dwóch lat została wydana decyzja administracyjna
w sprawie zwrotu środków przyznanych z Budżetu Województwa Łódzkiego na
finansowanie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej lub z którymi w ciągu ostatnich
dwóch lat została rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym umowa na realizację
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Samorządu Województwa
Łódzkiego.
V. Ponadto Oferenci powinni spełniać następujące warunki:
1. Minimalna liczba oraz kwalifikacje zawodowe osób, które będą realizowały
Program:
Edukator zdrowotny (np. mgr zdrowia publicznego) lub pielęgniarka lub inna osoba
zajmująca się promocją i edukacją zdrowotną posiadająca wykształcenie wyższe.
Po stronie Oferenta leży wykazanie doświadczenia osób realizujących Program
w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej, poprzez przedstawienie udziału tej osoby
w konkretnych działaniach, projektach, akcjach.
2. Minimalna dostępność do świadczeń realizowanych w ramach Programu:
Realizacja Programu w wybranych szkołach, w każdym z powiatów, na przynajmniej
jednym wybranym przez Oferenta obszarze województwa:
 wieruszowski, sieradzki, wieluński,
 poddębicki, zduńskowolski, łaski,
 pajęczański, bełchatowski, radomszczański,
 piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, opoczyński,
 pabianicki, łódzki wschodni, m. Łódź,
 tomaszowski, rawski,
 brzeziński, skierniewicki, m. Skierniewice,
 zgierski, łowicki,
 łęczycki, kutnowski.
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Kryteria wyboru oferty:
Oferty kompletne, spełniające wymogi formalne określone w Ogłoszeniu oraz
„Szczegółowych warunkach konkursu ofert”, pkt. V, oceniane będą według
następujących kryteriów merytorycznych:
 koszt przeprowadzenia jednych zajęć edukacyjnych,
 dostępność do Programu, w oparciu o wybrany/e obszar/y województwa.
Komisja konkursowa wybiera najkorzystniejszą ofertę/oferty albo nie przyjmuje żadnej
z ofert.
Wybrani w konkursie Oferenci otrzymają środki finansowe do kwoty określonej przez
Komisję Konkursową.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi „Szczegółowymi warunkami konkursu
ofert” mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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