



									Załącznik nr 1
do Uchwały nr 1668/161/IV/2012
Zarządu Województwa Śląskiego
									z  dnia 19.06.2012.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)


Zarząd Województwa Śląskiego 
ogłasza konkurs ofert
na realizację programu zdrowotnego

„Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011-2014”

Przedmiot konkursu obejmuje:

Przeprowadzenie badań przy wykorzystaniu nowoczesnej diagnostyki w kierunku wykrywania prątków gruźlicy wśród grup wysokiego ryzyka.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 100 000,00zł

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się:
Podmioty określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej                  (Dz. U.  z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Okres realizacji zamówienia: 10 sierpnia 2012r. - 31 października 2012r.

Materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl/konkursy

Miejsce składania ofert - osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,  40-037 Katowice, ul. Ligonia 46. 
Termin składania ofert: 06 lipca 2012r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Konkurs Ofert  „Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011-2014”. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu potwierdzona pieczęcią Kancelarii Ogólnej.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach rozstrzygnie konkurs w terminie 15 dni od daty upływu terminu składania ofert. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia konkursu może zostać wydłużony do 30 dni od daty złożenia ofert.
Województwo zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.



UWAGA:
	Oferta powinna być złożona na formularzu oferty zgodnym ze wzorem. 

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w formularzu oferty.
	Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie potwierdzenie za zgodność                                  z oryginałem oraz czytelny podpis (imię i nazwisko, pieczątka) osób/-y upoważnionych/-ej                              do reprezentowania oferenta.
	Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności.

Oferty, które nie odpowiadają warunkom opisanym powyżej zostaną odrzucone.


















































Załącznik nr 2
									do Uchwały nr 1668/161/IV/2012
									Zarządu Województwa Śląskiego
									z  dnia 19.06.2012r.


Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego:
„Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011-2014”


Przedmiot konkursu:

Samorząd Województwa Śląskiego podejmując decyzję o finansowaniu Wojewódzkiego Programu Walki z Gruźlicą oparł się na niepokojących danych epidemiologicznych dotyczących zapadalności i umieralności z powodu gruźlicy, które są jednymi z najwyższych w Polsce.

Celem głównym programu jest poprawa stanu zdrowia społeczności lokalnej poprzez działania profilaktyczne zmniejszające zachorowalność i umieralność na gruźlicę                   w województwie śląskim.
Cel planuje się zrealizować poprzez określenie obszarów województwa śląskiego                    o najwyższych wskaźnikach zapadalności i śmiertelności na gruźlicę oraz zidentyfikowanie grup społecznych o wysokim ryzyku zapadalności na ww. chorobę. Pozwoli to na podjęcie skutecznych działań profilaktycznych wśród najbardziej potrzebujących. 
Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) podstawą skutecznej walki    z gruźlicą jest nowoczesna i szybka diagnostyka pozwalająca w stosukowo krótkim czasie                     na uzyskanie wyników badań i rozpoczęcie leczenia prątkującego pacjenta. Wykorzystanie     w ramach „Wojewódzkiego Programu Walki z Gruźlicą na lata 2011-2014” szeregu nowoczesnych metod wykrywania gruźlicy takich jak badania genetyczne, badanie lekowrażliwości czy też badanie diagnostyki zakażeń prątkiem gruźlicy (interferon gamma stymulowany antygenami Mycobacterium tuberculosis complex), a także skierowanie działań do grup społecznych szczególnie narażonych na tą groźną chorobę rozpocznie nowy etap      w walce z gruźlicą w województwie śląskim.


Populacja objęta programem:
Jak wykazały badania, gruźlicy szczególnie sprzyjają złe warunki mieszkaniowe, bezdomność, alkoholizm oraz narkomania. Zapadalność na gruźlicę wśród osób wykluczonych społecznie jest kilkakrotnie wyższa niż w całej populacji. Chorzy z tej grupy są mniej skłonni do regularnego leczenia, badań i przestrzegania zaleceń lekarskich                          i w rezultacie tworzą środowiska, w których może rozwijać się oporność prątków gruźlicy            na leki. Do osób z grup najwyższego ryzyka należą:
- podopieczni ośrodków pomocy społecznej,
- aresztanci i więźniowie,
- pracownicy zakładów opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym, w 2012 roku planuje nałożyć się na realizatorów Programu obowiązek skierowania swoich działań na podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz osoby przebywające w aresztach i zakładach karnych z terenu województwa śląskiego. 

Zakłada się, iż kwota w wysokości 100 000,00zł przeznaczona na realizację działań w ramach konkursu powinna pozwolić na objęcie badaniami grupę około 700 osób.
Podmiot realizujący Program powinien przebadać minimum 200 osób. 
Miejsce realizacji świadczeń: województwo śląskie.
Szczegółowe wymagania wobec Oferentów: do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej          (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), które realizują świadczenia zdrowotne              zgodne z przedmiotem konkursu ofert.
Ponadto podmioty powinny spełniać następujące warunki:
	minimalna liczba oraz kwalifikacje zawodowe osób, które będą realizowały świadczenia zdrowotne w ramach Programu: 

      Przy obsłudze projektu powinien być zatrudniony przynajmniej jeden mikrobiolog.

b) warunki lokalowe oraz wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny             do realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach Programu:
Realizator programu w celu zapewnienia jak najlepszej diagnostyki powinien posiadać możliwość wykonania następujących badań w kierunku gruźlicy: badanie genetyczne prątka, badanie szybkiej diagnostyki prątka, badanie lekowrażliwości oraz oznaczenie interferonu gamma po stymulacji antygenami Mycobacterium tuberculosis complex,             w tym powinien posiadać możliwość wykonania jednego z ww. badań w swoim laboratorium. 

Kryteria wyboru oferty:
Oferty złożone w ramach konkursu oceniane będą pod względem formalnym, zgodnie 
z następującymi wymogami:
Złożenie kompletnej oferty przez podmiot uprawniony, zgodnej ze wzorem  wskazanym 
w Ogłoszeniu.       
	Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z dokumentem regulującym kwestię reprezentacji (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). 
Do oferty załącza się aktualny odpis z rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą lub innego rejestru/ewidencji. 
Odpis z rejestru/ewidencji, dołączany do oferty, powinien umożliwić identyfikację osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu uprawnionego. 
W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie 
z rejestru/ewidencji, do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, zgodnie ze Krajowym Rejestrem Sądowym, bądź innym dokumentem regulującym kwestię reprezentacji.
Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność 
z oryginałem na każdej stronie kopii przez osobę uprawnioną. 
Wydział  może wymagać dodatkowych załączników dokumentujących jakość i rzetelność wykonania zadania zgłaszanego do konkursu na realizację programu zdrowotnego.







Oferentowi przysługuje prawo do uzupełnienia złożonych dokumentów w terminie składania ofert określonym w Ogłoszeniu.

Oferty kompletne i spełniające wymogi formalne oceniane będą według następujących kryteriów merytorycznych:


Lp.
Kryteria oceny
Ocena
1.
liczba pacjentów, która zostanie objęta Programem

             od 0 do 5 pkt
2.
koszt jednostkowy przebadania jednego pacjenta

             od 0 do 5 pkt
3.
liczba oraz kwalifikacje personelu medycznego

             od 0 do 5 pkt
4.
doświadczenie w realizacji działań profilaktycznych

             od 0 do 5 pkt

5.
edukacja zdrowotna

            od 0 do 5 pkt
6.
możliwość wykonania wszystkich badań diagnostycznych w kierunku gruźlicy w swoim laboratorium
             od 0 do 5 pkt

 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
- wyboru więcej niż jednej oferty,
- umorzenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wybrane w konkursie oferty otrzymają środki finansowe w wysokości określonej przez Komisję Konkursową zgodnie z listą rankingową.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu ofert mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


















Załącznik nr 1 
									do Uchwały nr 1641/161/IV/2012
									Zarządu Województwa Śląskiego
									z  dnia 19.06.2012r.


Regulamin
organizacji konkursów ofert na realizację programów zdrowotnych Województwa Śląskiego

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady organizacji konkursów ofert na realizację programów zdrowotnych Województwa Śląskiego oraz przyznawania środków z budżetu Województwa Śląskiego.

§ 2


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2008r. Nr 142, 
poz. 1590 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
-   Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)


Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 
Województwie – rozumie się przez to Województwo Śląskie.
Sejmiku – rozumie się przez to Sejmik Województwa Śląskiego.
Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Województwa Śląskiego.
Marszałku – rozumie się przez to Marszałka Województwa Śląskiego.
Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 
Wydziale – rozumie się przez to Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, do którego należy przeprowadzenie postępowania konkursowego, a także przygotowanie i rozliczanie umów. 
Programie zdrowotnym - rozumie się przez to  zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających w określonym terminie osiągnięcie założonych celów, polegających            na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, finansowany ze środków publicznych. 
Konkursie na wybór realizatora programu zdrowotnego – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, w którym nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów 
na realizację programu zdrowotnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. Ofercie – rozumie się przez to ofertę na realizację programu zdrowotnego złożoną                 na właściwych drukach.
Oferencie – rozumie się przez to podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie              z ustawą z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654          z późn. zm.) 
Rejestrze/ewidencji – rozumie się przez to Krajowy Rejestr Sądowy, rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich/indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich/grupowych praktyk lekarskich, prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską, 
Komisji – rozumie się przez to Komisję Konkursową, której prace reguluje Regulamin Prac Komisji powołanej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego.


Postanowienia szczegółowe

§ 3

	Po zaopiniowaniu programu zdrowotnego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych w Warszawie, Zarząd ogłasza konkurs na realizację. 

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest właściwy merytorycznie Wydział.
Wydział ogłasza w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu (www.slaskie.pl) informację o konkursie ofert na realizację programu zdrowotnego.
	Termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni.

 Konkurs  powinien zostać rozstrzygnięty w ciągu 15 dni od terminu złożenia ofert.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może wydłużyć termin rozstrzygnięcia konkursu do 30 dni.
O zachowaniu terminu złożenia oferty do konkursu decyduje data wpływu dokumentów             do Urzędu potwierdzona pieczęcią Kancelarii Ogólnej.
Zlecenie do realizacji programu zdrowotnego, odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert.
	Województwo zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.



§ 4

	Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem.

Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z dokumentem regulującym kwestię reprezentacji.
Odpis z rejestru, dołączony do oferty powinien umożliwić identyfikację osób uprawnionych 
do reprezentacji zleceniobiorcy. 
W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie z rejestru     do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentacji podmiotu, zgodnie z dokumentem regulującym kwestię reprezentacji.
Wydział może wymagać dodatkowych załączników dokumentujących jakość i rzetelność wykonania zadania zgłaszanego do dofinansowania.
Załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność 
z oryginałem na każdej stronie kopii przez osobę uprawnioną. 
	W konkursach nie rozpatruje się ofert: 
	złożonych na innym druku niż wskazane,

wypełnionych nieczytelnie,
nieposiadających wymaganych załączników,
złożonych po terminie,
złożonych przez podmioty nieuprawnione,
niepodpisanych,
niespełniających wymogów określonych w ogłoszeniu konkursu oraz                     w niniejszym Regulaminie,
h. posiadających niewypełnione pola i tabele oraz niezawierających oświadczenia                           z ostatniej strony oferty. 
	Oceny formalnej ofert dokonuje Wydział odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania konkursowego.

Wydział jest zobowiązany udzielać informacji dotyczących procedury konkursowej oraz wymogów formalnych ofert określonych w ogłoszeniu konkursu.
Uzupełnień ofert można dokonywać do dnia upływu terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu konkursu.


§ 5

	Oferty pod względem merytorycznym ocenia komisja konkursowa powołana przez Zarząd w oparciu o „Regulamin Prac Komisji powołanej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego”.

Komisja ocenia jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
Komisja ocenia oferty zgodnie z kryteriami przyjętymi dla poszczególnych konkursów określonymi w ogłoszeniu.
Zadania rekomendowane przez Komisję przedstawiane są Zarządowi w celu podjęcia uchwały w sprawie zlecenia zadań i przyznania na ich realizację określonych kwot.
Decyzję o zleceniu zadania oraz udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z prac komisji konkursowej.
	Oferent biorący udział w konkursie może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty na podstawie pisemnego wniosku.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Przyznana kwota może być niższa od wnioskowanej.
Wyniki konkursu zamieszcza się w miejscach określonych w § 3 ust. 3 przedmiotowego Regulaminu.
Od podjętych przez Komisję decyzji nie przysługuje odwołanie.



§ 6

	Zlecenie zadania do realizacji i przyznanie na ten cel środków z budżetu Województwa następuje w drodze umowy zgodnej ze wzorem, która wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa określa termin, sposób realizacji zadania i jego rozliczenie.
	W przypadku oferty wspólnej warunkiem zawarcia umowy jest również złożenie umowy pomiędzy oferentami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
Z budżetu Województwa pokrywane są wydatki poniesione podczas realizacji zadania 
w terminie określonym w umowie.
Środki przyznane z budżetu Województwa zostaną przekazane na konto Oferenta 
w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 
Do rozliczenia umowy dotacji Wydział może zażądać przedłożenia kopii faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów związanych z realizacją programu zdrowotnego oraz ich oryginały do wglądu.



§7

	Rozliczenie, nadzór i kontrolę nad realizacją zadań zleconych Oferentom  sprawuje Wydział.
	Wszystkie dokumenty związane z organizacją konkursów, przygotowywane przez Wydział  wymagają akceptacji Zarządu.


§ 8

Za przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Dyrektor Wydziału.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 













































Załącznik nr 5
									do Uchwały nr 1641/161/IV/2012
									Zarządu Województwa Śląskiego
									z  dnia 19.06.2012r.


.....................................					.......................................................
   (pieczęć Oferenta)					                       (miejscowość i data)


FORMULARZ OFERTY 
na realizację 
(nazwa programu zdrowotnego)
…………………………………………………………………………………………………

I. Dane Oferenta:

Pełna nazwa:..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Dokładny adres siedziby (z kodem pocztowym):…………………………………………….
 ...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel.:..........................................................................fax:..............................................................
e-mail.......................................................................http://..........................................................
Numer wpisu do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (lub innego właściwego rejestru/ewidencji wraz z oznaczeniem organu dokonującego wpisu W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)): …………………..……...............................................................................................................
..................................................................................................…………………………………
NIP:.............................................................................................................................................
REGON:......................................................................................................................................

Osoba/-y upoważniona/-e do reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu, w tym do podpisania umowy (imię i nazwisko, numer PESEL): ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Koordynator Programu - osoba do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji Programu 
(imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail): 
…………………………………………………….......................................................................
…………………………………………………………………………………………………...

Proponowany czas realizacji zadania w ramach umowy: 
…………………………………………………………………………………………………..

II. Dane dotyczące warunków lokalowych i bazy sprzętowej Oferenta:

Wykaz aparatury i sprzętu medycznego (łącznie z testami diagnostycznymi) niezbędnego do przeprowadzenia badań w ramach Programu:
Lp.

Nazwa aparatury/sprzętu medycznego lub testów diagnostycznych
















Opis pomieszczeń, w których będzie realizowany Program:











III. Informacja na temat personelu medycznego, który będzie realizował świadczenia 
zdrowotne w ramach Programu 

Wykaz imienny personelu medycznego, który będzie realizował świadczenia w ramach Programu, z określeniem kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w realizacji świadczeń objętych Programem.
Lp.
Imię i nazwisko
Kwalifikacje zawodowe
Doświadczenie w realizacji świadczeń objętych Programem















IV. Plan rzeczowo-finansowy:

Przewidywana liczba pacjentów, którą Oferent zamierza przebadać w ramach Programu: 
…………………(słownie:…………………………………………………………………...)

	Koszt jednostkowy przebadania jednego pacjenta


Lp.
Poszczególne składowe kosztu jednostkowego
Koszt (w zł)





Koszt jednostkowy
(koszt badania jednego pacjenta)




	Liczba pacjentów x koszt jednostkowy = całkowity koszt realizacji świadczeń

.......................................................................................................................................................

V. Dostępność do świadczeń w ramach Programu:

1.Miejsce udzielania świadczeń w ramach Programu (dokładny adres, nr telefonu) W przypadku ,gdy świadczenia będą udzielane w kilku miejscach, proszę wymienić wszystkie. ……………….....................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………….……...............................................................................................................................................

2.Dni tygodnia i godziny udzielania świadczeń w ramach Programu:
....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
3.Sposób rejestracji pacjentów do Programu: 
- osobiście (adres placówki, dni oraz godziny rejestracji)
…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- telefonicznie (numer telefonu, dni oraz godziny rejestracji)
……………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Jednocześnie Oferent oświadcza, że:

Zapoznał się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu zdrowotnego  oraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego i regulaminem organizacji konkursów ofert na realizację programów zdrowotnych Województwa Śląskiego. 
	Wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach do oferty informacje są zgodne 
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
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Do oferty należy dołączyć:

	załącznik nr 1 (w zależności od statusu prawnego Oferenta)


	aktualny odpis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez wojewodę lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich/indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich/grupowych praktyk lekarskich, prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską,

oraz
	aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające status prawny Oferenta, zakres prowadzonej przez niego działalności, organy uprawnione do reprezentacji Oferenta i sposób reprezentacji Oferenta. Jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień – stosowne upoważnienia udzielone tym organom.
	załącznik nr 2 – kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na okres ich udzielania, bądź zobowiązanie Oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenia, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie trwania umowy na realizację świadczeń objętych konkursem.
	załącznik nr 3 – inne informacje, które Oferent chce przedstawić (np. informacje prasowe o działalności Oferenta, dotychczasowe osiągnięcia, dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, rekomendacje – według uznania Oferenta).

Kserokopie dokumentów muszą być na każdej stronie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem oraz czytelnie podpisane (lub zawierać podpis/-y i pieczątkę/-ki) przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania Oferenta. 

Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności.
Oferty, które nie będą posiadały ww. załączników zostaną odrzucone z powodu braków formalnych.








                                                                                 .......................................................
				                       				(miejscowość, data)



Oświadczenie

Oświadczam, że wnioskowana kwota dotacji na realizację projektu w ramach „Wojewódzkiego Programu Walki z Gruźlicą na lata 2011-2014” została wyliczona                    na podstawie art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej                  (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) według wzoru:

W = K x P0

gdzie współczynnik P0 = file_0.wmf
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, a poszczególne symbole oznaczają:
W -	wysokość środków publicznych,
K -	planowany koszt realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 1-3,
a0 -	przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
b0 -	przychody podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż określone dla symbolu "a0" uzyskane w poprzednim roku obrotowym.












                                                                    ..........................................................................
imię i nazwisko,
pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu


