
ZARZĄDZENIE NR 149/23
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

Z DNIA 23 marca 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert oraz powołania Komisji  Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu  ofert  na  wybór  realizatora/realizatorów  programu polityki  zdrowotnej  pn. „Chcemy być
rodzicami  –  program  leczenia  niepłodności  metodą  zapłodnienia  pozaustrojowego  –  in  vitro  dla
mieszkańców Mysłowice w latach 2021-2024” w roku 2023

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym  (t.j.  Dz.  U.  z  2023  r.,  poz.  40),  art.  8  pkt  1  i  48 b  ust.  1,  2,  3  i  6  ustawy  z dnia
27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych
(t.j.  Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXVII/543/21 Rady Miasta
Mysłowice  z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Chcemy
być rodzicami – program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla
mieszkańców Mysłowic w latach 2021-2024” zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ogłosić i przeprowadzić otwarty konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki
zdrowotnej  w  roku  2023  pn.  „Chcemy  być  rodzicami  –  program  leczenia  niepłodności  metodą
zapłodnienia  pozaustrojowego  –  in  vitro  dla  mieszkańców  Mysłowic  w  latach  2021-2024”.

2.  Ogłoszenie  o  otwartym  konkursie  ofert  na  wybór  realizatora/realizatorów  programu  polityki
zdrowotnej stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

3.  Ogłoszenie  o  konkursie  publikuje  się  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Mysłowice
www.myslowice.pl w zakładce „ Aktualności/Zdrowie” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Mysłowice w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia”.

§ 2.

1. Powołać Komisję Konkursową ds. wyboru realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej
w składzie:
Przewodniczący – Barbara Mucha
Zastępca przewodniczącego – Aleksandra Lubowiecka
Sekretarz – Natalia Trzaska
Członek – Patrycja Twardoch
Członek – Agnieszka Sawicka 

2. Zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
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§ 3.

1.  Oferty  należy  składać  na  formularzu  ofertowym,  którego  wzór  stanowi  załącznik  Nr  3
do Zarządzenia.
2. Do oferty należy załączyć oświadczenie stanowiące załącznik Nr 4  do Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 5 i 6 do Zarządzenia stanowią odpowiednio Karta Oceny Formalnej oraz Karta Oceny
Merytorycznej.
4. Ustalić projekt umowy w brzmieniu jak w Załączniku Nr 7 do Zarządzenia.

§ 4.

1.  Wykonanie  niniejszego  Zarządzenia  powierzam  Naczelnikowi  Wydziału  Zdrowia  i  Spraw
Społecznych.
2.   Nadzór  nad  wykonaniem  niniejszego  zarządzenia  powierzam  II  Zastępcy  Prezydenta  Miasta
Mysłowice.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Mysłowice

    ( - ) Dariusz Wójtowicz

Otrzymują:

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 1 egz.
2. Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac 1 egz.
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