
OGŁOSZENIE 

 

 Na podstawie art. 35 i art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) 
 

Prezydent Miasta Zgierza 

z siedzibą w Urzędzie Miasta Zgierza, 95 - 100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert  

na wybór realizatora programu profilaktyki i korekcji wzroku  
“Ratujmy wzrok dzieciom” 

 skierowany do  uczniów I klas szkół podstawowych, gimnazjów  
oraz samorządowego liceum w Zgierzu. 

 

 

 ■ Przedmiotem konkursu jest wykonanie przesiewowych badań okulistycznych  
uczniom I klas szkół podstawowych, I klas gimnazjalnych oraz I klas 
samorządowego liceum na terenie Zgierza (ok. 1078 dzieci). 
 
Uczniowie, u których stwierdzono wadę wzroku zostaną zaopatrzeni w wysokiej 
jakości szkła korekcyjne przez współorganizatora programu “Ratujmy Wzrok 
Dzieciom” - Jeleniogórskie Zakłady Optyczne na podstawie porozumienia 
podpisanego w ramach partnerstwa na rzecz zdrowia dzieci w dniu 21 września 
2009 r. 
 
 ■ Umowa o udzielenie zamówienia na prowadzenie badań okulistycznych 
w szkołach w ramach realizacji programu “Ratujmy Wzrok Dzieciom” zostanie 
zawarta na czas określony od 1 września 2010 r. do 31 czerwca 2013 r. 
 
■ Termin rozpoczęcia okulistycznych badań przesiewowych w kierunku wczesnego 
wykrycia wad wzroku u dzieci objętych programem ustala się w każdym kolejnym 
roku realizacji programu  na dzień 1 października. 
 
■ Oferty powinny zawierać informacje zgodne z treścią § 8 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie 
zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592). 
 
 
■  Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z podaniem 
nadawcy i dopiskiem “Ratujmy wzrok dzieciom” w Wydziale Kultury, Sportu  
i Zdrowia Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16 (II p. pok. 202) w terminie 
do 23 sierpnia 2010 r. w godzinach pracy Urzędu. 
 
■ Termin związania ofertą - 14 dni od upływu terminu składania ofert. 
 



■ Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2010  roku. w Urzędzie 
Miasta Zgierza, Plac Jana II 16, w pok. 110 o godz. 13 00. 
 
■ W toku postępowania konkursowego, jednakże przed roztrzygnięciem konkursu, 
oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. 
 
■ Oferent może także złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza umotywowany protest 
dotyczący roztrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o wyniku konkursu. 
 
■ Prezydent Miasta Zgierza zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert 
oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 
 
■ Informacji dotyczących programu “Ratujmy Wzrok Dzieciom” będącego 
przedmiotem konkursu udziela Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta 
Zgierza, Plac Jana Pawła II 16 (pok. 202, tel. 42 714 32 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


