
Załącznik Nr I 
do Zarządzenia Nr WOJ 58/21 
Burmistrza Miasta Świdwin 
z dnia 7 maja 202 Ir. 

Ogłoszenie konkursu ofert 
na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Rehabilitacja osób po 65. roku życia-
mieszkańców miasta Swidwin" w 2021 roku. 

Burmistrz Miasta Świdwin 

na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 roku poz. 713 ze zm.) oraz art. 48b ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 roku 
poz. 1398 ze zm.) 

ogłasza 
konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Rehabilitacja osób po 65. 
roku życia- mieszkańców miasta Świdwin" w 2021 roku. 

I. Przedmiot konkursu. 

1. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Rehabilitacja 
osób po 65. roku życia- mieszkańców miasta Swidwin" w 2021 roku. 
2. Program stanowi załącznik do Uchwały Nr XLV/346/1 8 Rady Miasta Swidwin z dnia 26 
września 2018 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Rehabilitacja osób po 
65. roku życia- mieszkańców miasta Świdwin na lata 2018-2020". 
3. Program jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Swidwin pod adresem 
internetowym www.bip.swidwin.pI  
4. Realizacja Programu będzie polegać  na zorganizowaniu regularnych form opieki rehabilitacyjnej, 
polegającej na zapewnieniu pacjentom po 65. roku życia, którzy w danym roku ukończyli lub 
ukończą  65. rok życia, dostępu do zabiegów z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii. 

II. Adresaci konkursu. 

Konkurs ofert adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność  leczniczą  w trybie ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021r. poz. 711), które: 
1) świadczą  usługi medyczne w zakresie rehabilitacji leczniczej, 
2) posiadają  odpowiedni sprzęt i wyposażenie rehabilitacyjne oraz dysponują  wykwalifikowanym 
personelem fizjoterapeutycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
3) gwarantują  dostępność  do świadczeń  finansowanych w ramach Programu przez 5 dni w tygodniu 
poza czasem świadczenia usług w ramach umowy z NFZ. 
4) gwarantują  wykonanie wysokiej jakości świadczeń  rehabilitacyjnych. 

III. Beneficjenci Programu. 

Odbiorcami Programu będą  osoby po 65. roku życia- mieszkańcy miasta Świdwin ze stwierdzoną  
dysfunkcją  ruchu. Do zabiegów zostaną  zakwalifikowane osoby, które zostały przebadane 
i otrzymały skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ortopeda, traumatolog, 
specjalista rehabilitacji). Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych 
traci ważność, jeżeli pacjent nie zostanie zarejestrowany w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni 
od daty wystawienia skierowania. Z programu nie będą  mogły skorzystać  osoby, które odbyły cykl 
rehabilitacyjny w ramach NFZ w ostatnich 6 miesiącach lub mają  zaplanowane świadczenia 
do końca bieżącego roku. 



W Programie będą  uczestniczyć  mieszkańcy miasta Świdwin spełniający kryteria udziału 
w Programie, którzy zgłoszą  się  do realizatora Programu, wyrażą  pisemną  zgodę  na udział  
w Programie, okażą  dowód osobisty celem zakwalifikowania do Programu (wiek), złożą  pisemnie 
oświadczenie, że zamieszkują  na terenie Swidwina oraz, że nie odbyli cyklu rehabilitacyjnego 
w ramach NFZ w ostatnich 6 miesiącach lub nie mają  zaplanowanych świadczeń  do końca 
bieżącego roku. Wszyscy uczestnicy Programu wyrażą  zgodę  na przetwarzanie danych osobowych 
takich jak: imię  i nazwisko, pesel, miejsce zamieszkania (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)-
zwanego dalej RODO. 

IV. Zakres działań  prowadzonych w ramach Programu. 

Do obowiązków realizatorów należy: 
1) zapewnienie dostępności do świadczeń  finansowanych w ramach Programu przez 5 dni 
w tygodniu poza czasem świadczenia usług w ramach umowy z NFZ. 
2) dokonywanie kwalifikacji pacjentów do Programu, 
3) przeprowadzenie w cyklu 10-dniowym łącznie 30 zabiegów fizjoterapeutycznych z zakresu 
kinezyterapii i fizjoterapii, 
4) prowadzenie rejestru świadczeń  wykonywanych w ramach Programu oraz sporządzenie 
sprawozdania z jego realizacji, 
5) przeprowadzenie wśród uczestników Programu ankiety zadowolenia z wykonanych zabiegów, 
6) przeprowadzenie testów aktywności ruchowej przed i po wykonanym cyklu zabiegów, 
7) prowadzenie działań  informacyjno-profilaktycznych nt. chorób i zagrożeń  związanych z wiekiem 
geriatrycznym oraz, w miarę  możliwości, zaangażowania w działania profilaktyczne rodziny 
i najbliższego otoczenia seniorów, 
8)umieszczenie informacji o realizowanym Programie w siedzibie realizatora. 

V. Wymogi dotyczące składanych ofert. 

Oferty należy składać  na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia 
zawierający m.in.: 
1) nazwę  i siedzibę  podmiotu wykonującego działalność  leczniczą  oraz numer wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących działalność  leczniczą, 
2) wskazane miejsce realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach Programu (jeśli jest inny, 
niż  adres oferenta), 
3) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę  i sprzęt medyczny, 
4) informacje dot. liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział  w realizacji 
Programu, 
5) oferowaną  liczbę  pełnych 10-dniowych cykli składających się  łącznie z 30 zabiegów 
fizjoterapeutycznych z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii możliwych do przeprowadzenia od dnia 
podpisania umowy do 30 listopada 2021 roku, 
6) oświadczenia oferenta. 

VI. Zasady prowadzenia konkursu: 
1. Program w całości finansowany będzie z budżetu miasta świdwin. W 2021 roku na realizację  
Programu przeznacza się  15.000 É. 
2. Cena 10-dniowego cyklu składającego się  łącznie z 30 zabiegów fizjoterapeutycznych z zakresu 
kinezyterapii i fizykoterapii wynosi nie więcej niż  300 zł  brutto. 
3. Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzić  za zgodność  z oryginałem. 
4. Termin realizacji zadania- od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2021 roku. 



5. Oferty wraz z załącznikami należy składać  w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem 
,,Rehabilitacja 65+ konkurs" w sekretariacie Urzędu Miasta Swidwin, Plac Konstytucji 3 Maja I 
lub przesłać  pocztą  w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2021 r. do godz. 1515. 
6. Rozstrzygniecie konkursu ofert nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty upływu składania 
ofert. 
7. Burmistrz Miasta Swidwin zastrzega sobie prawo do: 
a) nierozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny, 
b) przedłużenia terminu składania ofert, 
c) przedłużenia terminu otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu, 
d) zmiany terminu realizacji zadania, 
e) odstąpienia od realizacji Programu z przyczyn obiektywnych. 

8. Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przyshiguje odwołanie. 

9. Wyniki postępowania konkursowego zostaną  opublikowane na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie 
Miasta Swidwin, na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi szczegółowymi warunkami konkursu mają  
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

11. Dodatkowe informacje nt. konkursu można uzyskać  w Wydziale Oświaty, Zdrowia, Kultury 
i Sportu pok. nr  35, tel. 94 36-480-41. 


