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ZARZĄDZENIE NR 6/2021 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

 

z dnia 11 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert 

na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce na lata 2020 – 2024” 

 

 

Na podstawie art. 48 b ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) w związku z Uchwałą                               

Nr XXXV/701/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 27 października 2020r. w sprawie uchwalenia programu 

polityki zdrowotnej pn.: „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 

mieszkańców Gminy Kielce na lata 2020 – 2024"  zarządza się co następuje: 

 

§ 1. 

Ogłasza się Konkurs Ofert na realizację w latach 2021 – 2024 programu polityki zdrowotnej pn. 

Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Kielce 

na lata 2020 - 2024. 

 

§ 2. 

1. Ustala się treść ogłoszenia Konkursu Ofert w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

2. Ustala się Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2  

do niniejszego zarządzenia. 

3. Określa się kryteria Konkursu Ofert, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 3. 

1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu, zwaną dalej „Komisją". 

2. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) dokonanie oceny ofert złożonych w konkursie; 

2) przeprowadzenie ewentualnych negocjacji ofert; 

3) przygotowanie zestawienia porównania i oceny ofert dla Prezydenta Miasta Kielce wraz                              

z rekomendacją wyboru; 

3. W skład Komisji wchodzą: 

1) Piotr Łojek – Przewodniczący, 

2) Marcin Chłodnicki – członek, 

3) Katarzyna Suchańska – członek, 

4) Anna Kibortt – członek, 

5) Katarzyna Czech – Kruczek - członek 
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6) Anna Dusza-Ciechanowska – członek, 

7) Anna Kundera – członek. 

4. Przyjmuje się „Regulamin Prac Komisji Konkursowej”, którego treść stanowi załącznik nr 4  

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4. 

Określa się wzór formularza ofertowego do konkursu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1  

do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 

 

§ 5. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

§ 6. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce. 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


