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KONKURS OFERT 
NA REALIZACJĘ ZADANIA WYNIKAJĄCEGO Z „PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI 

ZDROWIA DLA MIASTA KATOWICE” W 2020 ROKU PN.:   
„PROGRAM PROFILAKTYKI DLA OSÓB TRZECIEGO I CZWARTEGO WIEKU 

- ETAP PODSTAWOWY” 
 

I. PRZEDMIOT KONKURSU: 
1. Realizacja "Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku" – etap 
podstawowy, w tym: 

1) zaproszenie listowne uczestników na badania z informacją o konieczności zgłoszenia się 
do badań na czczo i zabrania z  sobą okularów do czytania oraz ewentualnie aparatów 
słuchowych, a także używanych lasek i kul, 
2) dokonanie lekarskiej oceny stanu zdrowia według protokołu badania stanowiącego 
załącznik do Programu, w skład którego wchodzi m.in.: 
- pomiar ciśnienia tętniczego krwi i analiza skuteczności leczenia ew. ujawnionego  
nadciśnienia (ocena wywiadu, stosowania leków, pomiarów RR i/lub  obecność hipotensji 
ortostatycznej - test pionizacyjny). 
- oznaczenie poziomu glukozy na czczo oraz po posiłku wraz z oceną przemiany 
węglowodanowej, 
- badanie sprawności pamięci -  wykonanie  testu Mini Cog, 
- badanie poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1 
- badanie poziomu lipidów: HDL, LDL, cholesterol całkowity, 
- badanie poziomu TSH, 
- ocena sprawności fizycznej z wyłonieniem osób zagrożonych niesprawnością ruchową, 
wymagających kwalifikacji do rehabilitacji ruchowej na poziomie poradni geriatrycznej. 
Pytanie o upadki – powyżej 2 /12 miesięcy, test wstań i idź – Time Up & Go (TUG), 
- badanie wzroku i słuchu (test pośredni czytania z oceną bliży, test Amslera, ocena 
orientacyjna słuchu), a w przypadku wykrycia nieprawidłowości kierowanie do dalszej 
diagnostyki i leczenia w poradniach specjalistycznych (okulistycznej, foniatrycznej) 
w ramach NFZ,  
- badanie palpacyjne tarczycy, 
- badanie palpacyjne sutków, 
- badanie w kierunku występowania szmeru naczyniowego nad tętnicą szyjną, 
- ocena ryzyka 10 letniego  złamania kości szyjki udowej  w oparciu o wskaźnik FRAX,  
- udzielenie drukowanej informacji o zasadach prozdrowotnego stylu życia wszystkim 
osobom badanym w programie, 
- przeprowadzenie oceny kondycji psychofizycznej przed badaniem oraz do 4 miesięcy od 
jego rozpoczęcia w formie ankiet przekazanych przez Wydział Polityki Społecznej UM 
Katowice, 
- wyłonienie osób, u których stwierdzono niesprawność ruchową i zakwalifikowanie do 
udziału w etapie rehabilitacyjnym Programu. 
3) Interpretacja uzyskanych wyników oraz ewentualne skierowanie do dalszej diagnostyki 
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego do poradni specjalistycznych 
(geriatrycznych, endokrynologicznych, neurologicznych, chirurgicznych, onkologicznych, 
schorzeń sutka, okulistycznych, foniatrycznych, diabetologicznych) lub leczenia 
w szpitalnych oddziałach specjalistycznych. 
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2. Osobami uprawnionymi do udziału w "Programie profilaktyki dla osób trzeciego 
i czwartego wieku" – etapie podstawowym są mieszkańcy Katowic w wieku 60, 61, 62, 75, 
76, 77 lat oraz w wieku powyżej 85 lat - w 2019 roku: 
- z rocznika 1960, 1959, 1958, 
- z rocznika 1945, 1944, 1943, 
- z rocznika 1935 i wcześniejszych. 
3. Monitorowanie: 

1) Liczba osób przebadanych w grupie "60, 61, 62- latków", 
2) Liczba osób przebadanych w grupie "75, 76, 77-latków", 
3) Liczba osób przebadanych w grupie powyżej 85 roku życia 
4) Liczba osób skierowanych spośród zbadanych do poradni specjalistycznych: 

- geriatrycznych,  
- endokrynologicznych,  
- neurologicznych, 
- chirurgicznych, 
- onkologicznych, 
- schorzeń sutka, 
- okulistycznych, 
- foniatrycznych, 
- diabetologicznych. 

5)  Wykryte nieprawidłowości: 
 - nadciśnienie tętnicze,  
 - cukrzyca, 
 - otyłość, BMI >25, 
 - patologia tarczycy, 
 - zagrożenie niesprawnością ruchową, 
 - stwierdzone niedołęstwo ruchowe lub inne wymagające interwencji, której badany 
 nie otrzymuje, 
 - zagrożenie złamaniem, 
 - nieleczony defekt słuchu, 
 - nieleczony defekt wzroku, 
 - upośledzenie funkcji poznawczych wymagające kontaktu z opiekunem, 
 - palpacyjnie stwierdzony guzek w sutku, 
 - ilość osób zdrowych. 

 6)   Liczba osób skierowanych do etapu rehabilitacyjnego Programu. 
 

II. WARUNKI KONKURSU: 
1. Informacje o konkursie ofert: 

1) Konkurs ofert dotyczy wyboru realizatorów zadań wynikających z Programu 
Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice. 

2) Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Katowice. 

3) Tryb pracy Komisji określa Regulamin Pracy Komisji. 
4) Oferty zgłoszone do konkursu powinny być sporządzone na udostępnionym 

formularzu oferty. 
5) Komisja Konkursowa dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
6) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo: 
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a) wyboru więcej niż jednej oferty, 
b) odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny. 

7) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. 
8) Z wybranymi oferentami zostaną zawarte stosowne umowy. 

 
2. Ogólne warunki przystąpienia do konkursu ofert: 

 
1) Prowadzenie działalności leczniczej na podstawie wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.). 
2)  Zgodność wykonywania usług medycznych w zakresie wymaganym w konkursie ofert 
ze statutem podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego ofertę. 
3) Złożenie oferty na formularzu ofertowym zgodnie z wzorem o którym mowa  
w pkt. I. 4). wraz z aktualnymi (ważnymi 3 m-ce od daty wystawienia) dokumentami 
stosownie do statusu prawnego jednostki: 
a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli podmiot nie jest 
widoczny w ogólnodostępnej wyszukiwarce Centralnej Ewidencji i Informacji 
o działalności Gospodarczej (CEIDG) 
b) statut lub regulamin organizacyjny podmiotu, 
c) dokument stwierdzający wpis do rejestru właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej 
 (w przypadku praktyk zawodowych lekarzy – indywidualnych lub grupowych)  
d) zezwolenie na wykonywanie praktyki (w przypadku praktyk indywidualnych lub 
grupowych), 
e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń 
zdrowotnych wymaganych w związku z programem. 
h) inne dokumenty określone w punkcie 4. szczegółowych warunków konkursu.  
 

Kopie dokumentów składane przez oferentów muszą posiadać adnotację: „za zgodność 
z oryginałem” oraz pieczątkę, datę, i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu. 
 
3. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1) Oferta powinna być przygotowana: 
a) na piśmie, 
b) na udostępnionym formularzu, 
c) w języku polskim, 
d) podpisana przez osoby uprawnione oferenta. 
2) Oferta powinna zawierać: 
a) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu 

ofert, 
b) nazwę, siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do 

właściwego rejestru 
c) miejsce realizacji zadania, (jeśli jest inne niż adres oferenta), 
d) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny, 
e) informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział 

w realizacji zadania, 
f) proponowaną liczbę osób, którą oferent może objąć programem, 
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g) oferowaną cenę i kalkulację kosztów objęcia programem zdrowotnym jednej osoby 
(proszę o sporządzenie szczegółowej kalkulacji kosztów w punkcie V. 4 oferty) 
 z rozbiciem na koszty: 

 wypełnienia ankiety, 

 wykonania badań laboratoryjnych:  poziom glukozy, TSH, poziom lipidów: HDL, LDL, 
cholesterol całkowity, hemoglobiny glikowanej HbA1, 

 konsultacji lekarskiej, 

 wykonania następujących badań: palpacyjne piersi u kobiet, wzroku, słuchu, 

 przeprowadzenia testów określonych w Przedmiocie Konkursu, 

 edukacji zdrowotnej, 

 administracyjno-technicznej obsługi programu 

 przeprowadzenia ankiet, o których mowa w Programie (załączniki nr 12/13) wraz 
z kosztem ich wysyłki i opracowania wyników. 

 
4. Szczegółowe warunki konkursu: 
1) Świadczenie na terenie Katowic świadczeń zdrowotnych określonych w Przedmiocie 

Konkursu. 
2) Wyposażenie w laboratorium lub gwarantowany dostęp do laboratorium (potwierdzony 

kopią stosownej umowy) z możliwością oznaczenia poziomu cukru we krwi,  
3) Zapewnienie fachowego personelu medycznego dla potrzeb programu: 
a) co najmniej jeden lekarz rodzinny, 
b) pielęgniarki, które będą wypełniać następujące zadania: współudział w części 

edukacyjnej i promocyjnej programu, administracyjno-techniczna obsługa programu, 
w tym co najmniej jedna pielęgniarka środowiskowa z uprawnieniami (wymagana kopia 
zaświadczenia  potwierdzającego odbycie kursu), 

4) Gabinet lekarski spełniający pod względem warunków i wyposażenia wymogi określone 
w obowiązujących przepisach prawa, 

5) Zapewnienie pacjentom ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dalszej diagnostyki 
i leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz zapewnienie 
zleceniodawcy kompletnej informacji o wynikach przeprowadzonych badań, 

6) Prowadzenie rejestru uczestników programu i dokumentacji medycznej związanej 
z realizacją programu. 

 


