Zarządzenie Nr 256/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu sprawdzenia i oceny ofert złożonych w
konkursie ofert na wybór realizatora Programu zdrowotnego dla mieszkańców
Płocka z użyciem metody PET w 2011 roku oraz określenia Regulaminu pracy
Komisji Konkursowej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230);
art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,
zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.
1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z
2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.
146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230); art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z
2008r. Nr 164, poz. 1027; zmiany: z 2007r. Nr 166, poz. 1172; 2008r. Nr 141, poz. 888,
Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654, Nr 227,
poz 1505; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 92, poz. 753, Nr
38, poz. 299, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr
178, poz. 1374, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010r. Nr 50, poz. 301, Nr
125, poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz.
1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1725)
oraz Zarządzenia Nr 211/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09.03.2011r. – zarządza
się, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję Konkursową w celu sprawdzenia i oceny ofert złożonych w
konkursie ofert na wybór realizatora Programu zdrowotnego dla mieszkańców Płocka z
użyciem metody PET w 2011 roku, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 211/2011 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 09 marca 2011 r., zwaną dalej „Komisją”.

§2
Określa się skład Komisji:

1. Przewodniczący: Roman Siemiątkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki
Społecznej
2. Zastępca Przewodniczącego: Katarzyna Michalska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych
3. Sekretarz: Nina Jaworska-Jankowska – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
4. Członek: Agnieszka Busz
– Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
5. Członek: Katarzyna Urbańska
– Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
§3

1. Komisja, o której mowa w § 1 dokonuje sprawdzenia oraz oceny ofert i przygotowuje
propozycję wyboru oferty lub nie wybrania żadnej z ofert, którą przedkłada Prezydentowi
Miasta Płocka.
2. Prezydent Miasta Płocka dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert lub
zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru.
§4
Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§5
Praca Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych i członkowie Komisji nie
otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
§6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki
Społecznej.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 256/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2011 r.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 256/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18.03.2011 r.
zwana dalej „Komisją”, pracuje zgodnie z poniższym regulaminem:

§1
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
2. Pracami Komisji kieruje i posiedzenia prowadzi Przewodniczący Komisji. W przypadku nieobecności

Przewodniczącego pracami Komisji kieruje Zastępca Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Komisji są ważne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ jej składu osobowego.
4. Rozstrzygnięcia Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów.
5. W przypadku równego rozkładu głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego, a w przypadku

jego nieobecności – Zastępcy Przewodniczącego.
6. Z przebiegu posiedzeń Komisji sporządza się protokoły.
7. Protokoły, o których mowa w ust. 6 sporządza Sekretarz Komisji i przedkłada do podpisu wszystkim

członkom Komisji obecnym na posiedzeniu.
8. Komisja może zasięgać opinii specjalistów z danej dziedziny medycyny w sprawach dotyczących

przedmiotu konkursu.
§2
1. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji, jeżeli pozostaje w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z
oferentem lub członkami organów zarządzających oferenta, oferent lub członkowie organów
zarządzających oferenta pozostają wobec członka Komisji w stosunku nadrzędności służbowej, bądź
pozostają z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co
do bezstronności członka Komisji.
2. Członkowie Komisji podpisują oświadczenie, że nie zachodzi okoliczność wykluczająca ich z udziału w
pracach Komisji zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 1.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Prezydent Miasta Płocka może uzupełnić skład Komisji i powołać do
Komisji nowego członka.
§3
1. W ramach swoich prac Komisja:
a) stwierdza liczbę otrzymanych ofert,
b) tworzy listę ofert złożonych po terminie,
c) otwiera koperty z ofertami złożonymi w terminie i zapoznaje się z treścią każdej z nich.
2. Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych.
3. W przypadku wystąpienia braków, o których mowa w ust. 2 punktu VIII Ogłoszenia o konkursie ofert i / lub
niejasności co do treści oferty i / lub załączonych do oferty dokumentów, Komisja może wezwać oferenta
do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień – w wyznaczonym przez siebie terminie.
4. Oferty nie uzupełnione przez oferenta zgodnie z postanowieniami ust. 3 (złożenie brakujących
dokumentów, złożenie wyjaśnień) w wyznaczonym przez Komisję terminie, zostają odrzucone z przyczyn
formalnych.
5. Komisja tworzy listę ofert spełniających wymogi formalne oraz listę ofert, które nie kwalifikują się do
konkursu wraz z podaniem przyczyny.
6. Wszystkie oferty zakwalifikowane do konkursu Komisja porównuje i ocenia pod względem:
a) ceny, którą oferent przedstawił w ofercie,
b) spełnienia kryteriów dodatkowych określonych przez Zamawiającego.
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7. Przyjmuje się następujące dodatkowe kryteria oraz ich punktację:
Punktacja za spełnienie
dodatkowego kryterium

Wyszczególnienie
1.

odległość ośrodka realizującego badania od Płocka nie większa niż 200 km

1,50 pkt

2.

dostępność do badań PET codziennie od poniedziałku do piątku

0,50 pkt

3.

dostępność do badań PET we wszystkie dni tygodnia

0,20 pkt

8. Dla potrzeb porównania złożonych ofert przyjmuje się następującą punktację:
a) cena najniższa we wszystkich złożonych ofertach - 10,00 pkt,
b) przy każdej wyższej oferowanej cenie liczbę punktów wylicza się ze wzoru: (cena najniższa / cena danej
oferty) x 10,00 pkt, przy czym wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku wg ogólnie przyjętych
zasad.
9. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie łączna liczba punktów uzyskanych przez oferenta za cenę
oraz za spełnienie dodatkowych kryteriów.
10. Przy wyborze oferty bierze się pod uwagę możliwość rzeczywistej realizacji przedmiotu konkursu w
warunkach określonych przez oferenta.
11. Komisja przeprowadza dyskusję na temat każdej z ofert. Każdy z członków Komisji ma prawo do
wypowiedzenia się.
12. Komisja przygotowuje propozycję wyboru oferty lub nie wybrania żadnej z ofert.
13. Swoje stanowisko Komisja przedstawia w protokole Prezydentowi Miasta Płocka do zatwierdzenia.
14. W razie, gdy na konkurs ofert zostanie zgłoszona tylko jedna oferta, oferta ta może zostać wybrana, jeśli
spełnia ona wymagania określone w warunkach konkursu.
§4

1. Prezydent Miasta Płocka dokonuje ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert, od którego nie przysługuje
2.

odwołanie lub zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, w tym zamknięcia konkursu z
uwagi na brak ofert spełniających wymogi formalne.
Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia lub zamknięcia konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1.
§5

W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą
większością głosów zgodnie z § 1.
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