
ZARZĄDZENIE NR 189/21 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2021 r.  pn. „Program 
rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012 – 

2021” oraz powołania komisji konkursowej 

Na podstawie art. 48 ust. 1 oraz art. 48 b ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z  2020 poz. 1398; z 2019 r., poz. 2020 oraz 
z 2020 r., poz. 2361)), art. 114 ust. 1 pkt 1 i art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 z późn. zm.1)  oraz § 1 Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy 
Jemielnica z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs ofert na kontynuację realizacji programu zdrowotnego pn. „Program rehabilitacji 
i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012 – 2021” w roku 
2021 r. 

2. Program dotyczy osób powyżej 60 roku życia. 

§ 2. 1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert stanowią załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 

3. Ramowy projekt umowy stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia. 

4. Formularz ofertowy stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia. 

5. Program zdrowotny pn. „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców 
gminy Jemielnica na lata 2012 – 2021” stanowi załącznik Nr 5 do  Zarządzenia. 

§ 3. Powołuję komisję konkursową w składzie: 

1) Przewodniczący Komisji – Weronika Bimer; 

2) Z-ca przewodniczącego Komisji  – Teresa Smarska; 

3) Członek Komisji - Norbert Gawlik; 

4) Członek Komisji -  Lidia Radecka; 

5) Członek Komisji -  Mateusz Stróżyk. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jemielnica, stronie internetowej 
www.jemielnica.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Jemielnica 
 
 

Marcin Wycisło 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 2020 oraz z 2020 r., poz. 567, poz. 1493, 

poz. 2112, poz. 2345 i poz. 2401) 
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Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 189/21 

Wójta Gminy Jemielnica 

 z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Wójt Gminy Jemielnica ogłasza konkurs na realizację  

programu zdrowotnego w 2021 r. 

pn. „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych 

mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012 – 2021”. 
 

I. Organ ogłaszający konkurs: Wójt Gminy Jemielnica, 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 

II. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest wybór w 2021 r. realizatora programu 

zdrowotnego pn. „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców 

gminy Jemielnica na lata 2012 – 2021”. 

III. Termin i miejsce realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 1 grudnia 2021 r. Miejscem 

realizacji zadania będzie teren Gminy Jemielnica. 

IV. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania w 2021 r.: 42 000,00 zł 

brutto (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych brutto 00/100). 

V. Adresaci konkursu: podmioty określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 z późn. zm.). 

VI. Umowa określająca szczegółowe warunki realizacji zadania zostanie zawarta z podmiotem, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert  

i będzie obowiązywała od dnia jej podpisania do dnia 1 grudnia 2021 r., chyba że nastąpią okoliczności, 

na podstawie, których zostanie wypowiedziana.  

VII. Oferty należy składać na udostępnionym formularzu. Formularz oferty dostępny jest  

w Urzędzie Gminy Jemielnica w budynku Nr 2, biuro Nr 10 oraz na stronie internetowej 

www.jemielnica.pl.  

Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w szczegółowych warunkach 

konkursu ofert. 

VIII. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 5 lutego 2021 r. Oferty, w zamkniętej kopercie, 

należy składać w Urzędzie Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 lub drogą pocztową. Decyduje data 

wpływu do Urzędu Gminy Jemielnica (a nie data stempla pocztowego). Koperta powinna być opisana 

poprzez oznaczenie nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy konkursu. 

IX. Rozstrzygnięcie konkursu: następuje za pośrednictwem komisji konkursowej. 
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X. Termin rozstrzygnięcia konkursu: Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 10 dni od daty 

ostatecznego terminu składania ofert. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

Gminy Jemielnica. 

XI. Wójt Gminy Jemielnica zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia 

terminu składania ofert i przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są w Urzędzie Gminy Jemielnica 

w budynku Nr 2, biuro Nr 10, tel. 77 46 23 526. 
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Załącznik  Nr 2  

do Zarządzenia Nr  189/21 

Wójta Gminy Jemielnica 

 z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

na realizację programu zdrowotnego w 2021 r. pn. „Program rehabilitacji i 

wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na 

lata 2012 – 2021” 
 

I. Ogólne zasady postępowania konkursowego. 

1. Udzielającym zamówienia jest Gmina Jemielnica. 

2. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 48 i 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z  2020 

poz. 1398 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 i art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 z późn. zm.) oraz niniejszych szczegółowych 

warunków konkursu ofert. 

II. Przedmiot konkursu. 

Przedmiotem konkursu jest wybór w 2021 r. realizatora programu zdrowotnego pn. „Program 

rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012 

– 2021” 

III. Okres realizacji zadania. 

Rozpoczęcie realizacji programu zdrowotnego winno nastąpić od dnia podpisania umowy do dnia  

1 grudnia 2021 r. 

IV. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania w 2021 r.  

Na realizacje zdania zabezpieczono środki w wysokości 42 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dwa 

tysiące złotych brutto 00/100). 

V. Oferenci 

W otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Warunki niezbędne do realizacji programu: 

1) posiadanie statutowych uprawnień do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie  

rehabilitacji: 
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2) lokalizacja podmiotu na terenie gminy Jemielnica; 

3) budynek podmiotu leczniczego pozbawiony barier architektonicznych tzn. wyposażony w 

podjazdy i dojścia dla niepełnosprawnych ruchowo. 

VI. Sposób przygotowania oferty. 

1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do Zarządzenia, 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 

2. Wraz z ofertą oferent składa wszystkie wymagane załączniki. 

3. Formularz oferty oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są na stronie internetowej 

www.jemielnica.pl  oraz Urzędzie Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 w budynku Nr 2, biuro 

Nr 10. 

4. Oferta winna być napisana w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny. 

5. Wzór oferty nie może zostać zmodyfikowany przez oferenta poprzez usuwanie pól. Wszystkie 

pola oferty muszą zostać wypełnione. W miejscach, które nie odnoszą się do oferenta należy 

wpisać „nie dotyczy”. 

6. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane. 

7. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez oferenta. 

8. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu  

i wstawienie obok poprawnego. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny 

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem podmiotu oraz 

informacją: oferta na konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Program 

rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 

2012 – 2021” w 2021 r. 

VII.  Dokumenty i oświadczenia wymagane od oferentów. 

1. Dokumenty: 

1) kopia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub kopia 

aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego rejestru 

np. ewidencji działalności gospodarczej, 

2) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

2. Oświadczenia oferenta zawarte w formularzu ofertowym: 

1) o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu ofert, 

2) o zapoznaniu się z wzorem umowy i zaakceptowaniu jej warunków, 

3) że informacje podane w ofercie i załączone do oferty dokumenty są zgodne ze stanem 

prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty, 

4) zgody oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających 

weryfikację podanych w ofercie danych, 

5) o spełnianiu wymogów kwalifikacyjnych przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych. 
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3. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę 

upoważnioną. 

VIII. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu. 

Informacji dotyczących konkursu ofert udziela pracownik na stanowisku ds. wojska, obrony cywilnej , 

kultury i zdrowia w Urzędzie Gminy Jemielnica, tel. 77 46 23 526. 

IX. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 

w poniedziałek w godz. 7.30-16.30,  od wtorku do czwartku  od 7.30 do 15.30, w piątek – od 

godz. 7.30 do 14.30 lub drogą pocztową. 

2. Ostateczny termin składania ofert upływa 5 lutego 2020 r. 

3. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Jemielnica (a nie data stempla 

pocztowego). 

4. Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną odrzucone. 

X. Termin rozstrzygnięcia konkursu. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 10 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.  

XI. Otwarcie, ocena i wybór oferty. 

1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jemielnica. 

2. Konkurs ofert składa się z dwóch etapów. 

3. W pierwszym etapie komisja konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym, dokonując 

kolejno następujących czynności: 

1) stwierdza liczbę otrzymanych ofert, 

2) otwiera koperty z ofertami, 

3) dokonuje oceny ofert pod względem formalnym, 

4) odrzuca oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne oraz złożone po terminie. 

4. W drugim etapie komisja konkursowa dokonuje analizy ofert pod względem merytorycznym, 

wybiera najkorzystniejszą ofertę i proponuje Wójtowi wybór tej oferty. 

5. Uregulowania dotyczące oceny mają zastosowanie także wtedy, gdy w wyniku ogłoszenia 

otwartego konkursu została złożona 1 oferta. 

6. Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu dokona niezwłocznie Wójt Gminy Jemielnica w formie 

zawiadomienia, na podstawie protokołu z przebiegu konkursu sporządzonego przez komisję 

konkursową. 

7.  Do decyzji Wójta Gminy Jemielnica 

8.  w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego. 

9. Udzielający zamówienia niezwłocznie zamieszcza informację o wyniku konkursu na stronie 

internetowej www.jemielnic.pl i tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 
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XII. Postanowienia końcowe. 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert udzielający 

zamówienia może zmienić lub zmodyfikować wymagania i treść dokumentów konkursowych. 

2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do: 

1) odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu 

rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny; 

2) odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie 

Gminy). 

3. Udzielający zamówienia umarza konkurs jeśli postępowanie konkursowe nie zostanie 

zakończone wyłonieniem właściwej oferty. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
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Załącznik Nr 3  

do Zarządzenia Nr 189/21 

Wójta Gminy Jemielnica 

 z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

RAMOWY PROJEKT UMOWY 

na realizacje programu zdrowotnego w 2021 r. pn. „Program rehabilitacji i 

wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na 

lata 2012 – 2021”. 
 

UMOWA NR …/2021 

zawarta w dniu ___________________________w Jemielnicy pomiędzy;  

Gminą Jemielnica ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica  

reprezentowaną przez Marcina Wycisło - Wójta Gminy Jemielnica 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a _________________________________________________________________________________  

z siedziba w ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(numer wpisu do rejestru, nazwa organu prowadzącego rejestr) 

zwanym w treści umowy Świadczeniodawcą, w imieniu którego działa: 

__________________________________________________________________________________ 

na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1398 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1  

i art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 - 

z późn. zm.) 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Świadczeniodawca zobowiązuje się do realizacji programu zdrowotnego 

2. pn. „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy 

Jemielnica na lata 2012 – 2015” w 2021 roku. 

3. Oferta stanowi integralna część umowy.  

§ 2. 

Szczegółowy zakres realizacji wykonywanych świadczeń, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do 

umowy - formularz ofertowy złożony w dniu _________2021 r. 
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§ 3. 

1. Programem Świadczeniodawca obejmuje ________osoby. 

2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane w _________________________________________  

§ 4. 

1. Świadczeniodawca oświadcza, że osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach 

niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych 

przepisach. 

2. O każdej zmianie w imiennym wykazie osób udzielających świadczeń zdrowotnych 

zamieszczonym w ofercie, Świadczeniodawca informuje pisemnie Zamawiającego w terminie 

do 14 dni od daty dokonania tych zmian. Świadczeniodawca zobowiązuje się, że ewentualne 

zmiany osób udzielających świadczeń zdrowotnych nie spowodują zmniejszenia liczby  

i obniżenia kwalifikacji zawodowych personelu, zagwarantowanych przez Świadczeniodawcę 

w ofercie. 

3. Świadczeniodawca ma obowiązek udzielania Świadczeń zdrowotnych z należyta starannością, 

zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z respektowaniem praw pacjenta. 

§ 5. 

Strony ustalają, iż wynagrodzenie za realizację świadczeń zdrowotnych wymienionych w umowie               

nie przekroczy kwoty 42 000,00 zł. brutto, słownie czterdzieści dwa tysiące złotych. Koszt jednostkowy 

w przeliczeniu na jednego pacjenta wynosi ________zł. co stanowi objęcie ______ pacjentów 

rehabilitacją, a w tym zabiegi fizjoterapeutyczne, ćwiczenia z zakresu kinezyterapii, propagowanie 

aktywności ruchowej, mobilizację chorego do systematycznej i czynnej pracy nad sobą oraz 

przyzwyczajenie chorego do utrwalania i doskonalenia ruchu poprzez jego powtarzanie.  

§ 6. 

Za wykonane świadczenie Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia przelewem na 

konto nr _______________________________w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury VAT.  

Strony przewidują możliwość wypłaty wynagrodzenia w częściach, przy czym z faktury musi wynikać 

liczba osób objętych świadczeniem. 

§ 7. 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 1 grudnia 2021 r. 

§ 8. 

Świadczeniodawca dopuszcza możliwość powierzenia przez Zamawiającego część świadczeń, 

o których mowa w § 1 innym podmiotom wykonującym te świadczenia w ramach praktyki 

indywidualnej. 
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§ 9. 

Świadczeniodawca zobowiązuje się do należytego i starannego wykonywania rehabilitacji. 

§ 10. 

Świadczeniodawca zobowiązuje się do przedłożenia sprawozdania z wykonania umowy w terminie do 

15 stycznia 2022 r. 

§ 11. 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie nienależytej jej realizacji przez 

Świadczeniobiorcę. W takim wypadku Zamawiający ma prawo dochodzenia kary umownej w 

wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5. 

§ 12. 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w okresie od _______________________________2021 r.    

do 1 grudnia 2021 r. 

§ 13. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

§ 14. 

Do umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8. 

§ 15. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 16. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej  

ze stron. 

§ 17. 

Integralną część umowy stanowi formularz oferty. 

__________________________                                                              _________________________ 

           Zamawiający                                                                                          Świadczeniodawca 
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Załącznik Nr 4  

do Zarządzenia Nr 189/21 

Wójta Gminy Jemielnica 

 z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

_________________________                _____________________________ 
(pieczątka firmowa Oferenta)       (miejscowość, data) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

dotyczący realizacji programu zdrowotnego w 2021 r. pn. „Program rehabilitacji i wspierania 

aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012 – 2021”  

I. Dane dotyczące Oferenta. 

1. Pełna nazwa Oferenta: 

___________________________________________________________________________ 

2. Siedziba Oferenta (zgodnie z wpisem do właściwego rejestru) - miejscowość, ulica i numer 

lokalu, telefon, fax, e-mail: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

3. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub Krajowego Rejestru 

Sadowego lub innego właściwego rejestru np. Centralna Ewidencja i Informacja Działalności 

Gospodarczej: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Nr identyfikacyjny NIP: 

___________________________________________________________________________ 

5. Nr identyfikacyjny Regon: 

___________________________________________________________________________ 

6. Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentacji i składania oświadczeń woli w 

imieniu Oferenta: 

___________________________________________________________________________ 

7. Nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień 

i uzupełnień dotyczących oferty: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

8. Nazwa banku i numer rachunku bankowego: 

___________________________________________________________________________ 
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II. Informacje o programie. 

1. Miejsce realizacji programu (nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki): 

 
 
 

 
 
 
 

 

2. Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Określenie składu i kwalifikacji zespołu realizującego program: 

Lp. Imię i Nazwisko Zawód 
Uzyskany 

stopień 
specjalizacji 

Forma 
współpracy  
z oferentem 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5. 
     

 

4. Planowane działania informacyjne: 
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5. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym dni i godziny udzielania świadczeń, 

sposoby rejestracji pacjentów: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 III. Kalkulacja kosztów. 

Zakres wykonywanych 
świadczeń 

Cena jednostkowa 
za jeden dzień 

cyklu 

Wartość zabiegów na 
jedną osobę 

 

Przewidywana ilość 
osób w 2021 r. 

 
 

Masaże, kinezyterapia, 
zabiegi elektroterapii, 

pole magnetyczne, 
ultradźwięki w 

zależności od potrzeb 
wynikających ze stanu 
zdrowia – w cyklu 10 

dniowym 

   

 

Koszt całkowity realizacji programu w 2021 r.  (kwota brutto w zł) słownie:  

 
 
 
 
 

 

 

____________________________________________ 

Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałem(am) się z treścią ogłoszenia Wójta Gminy Jemielnica oraz szczegółowymi 
2) warunkami konkursu ofert, 

3) zapoznałem(am) się z wzorem i zaakceptowałem(am) warunki umowy, 

4) wszystkie podane w ofercie informacje oraz załączone do oferty dokumenty są zgodne ze 

stanem 

5) prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty, 

6) wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli i udostepnienie dokumentów umożliwiających 

weryfikację podanych w ofercie danych, 
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7) osoby udzielające świadczenia zdrowotne spełniają wymogi kwalifikacyjne. 

 

________________________________________________________ 

Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

 

 

Załączniki: 

1) kopia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza lub kopie aktualnego 

odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub kopie innego właściwego rejestru np. Centralna 

Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, 

2) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

Ofertę należy przygotować w oparciu o program zdrowotny pn. „Program rehabilitacji i 
wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012 – 2021”. 

 

Pouczenie: 

1. Wzór oferty nie może zostać zmodyfikowany przez Oferenta poprzez usuwanie pól. 

Wszystkie pola oferty musza zostać czytelnie wypełnione. W miejscach, które nie odnoszą się 

do Oferenta należy wpisać „nie dotyczy”. 

2. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną. 
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