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

MIASTA KATOWICE” W 2020 ROKU PN.:   
„PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA DZIECI MIASTA KATOWICE” 

 

I. PRZEDMIOT KONKURSU: 

 

1. Realizacja „Programu profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice” w skład którego 
wchodzą następujące elementy: 

 

I Etap: zorganizowanie zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci 8-letnich (uczniowie II klas 
szkół podstawowych) oraz dzieci 11-letnich (uczniowie klas V szkół podstawowych)  m.in. na 
temat choroby próchnicowej, jej powikłań i wpływu na stan zdrowia ogólnego, propagowanie 
prawidłowych nawyków żywieniowych oraz nauka zasad utrzymania prawidłowej higieny jamy 
ustnej oraz stosowania profilaktyki fluorkowej, połączonej z instruktażem w zakresie higieny 
jamy ustnej  – w wymiarze 1 godziny lekcyjnej w każdej klasie. 
II Etap: stomatologiczne badania profilaktyczne połączone z zabiegiem lakowania pierwszych 
zębów trzonowych stałych (szóstek) u dzieci 8-letnich (uczniów II klasy) oraz drugich zębów 
trzonowych (siódemek) u dzieci 11-letnich (uczniów V klasy), obejmujące: 

 

1) u dzieci 8-letnich (uczniów klas II w roku szkolnym 2019/2020): 
-badanie przeglądowe jamy ustnej - oznaczenie wskaźnika intensywności próchnicy PUW (Z) 
i PUW(P), ocena poziomu higieny jamy ustnej, ocena stanu przyzębia, ocena zgryzu – zgodnie 
z kartą badania stomatologicznego przekazaną przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Katowice; 
- przekazanie na piśmie informacji dla rodziców o stanie uzębienia z zaleceniem dalszego 
postępowania; 
- lakowanie bruzd powierzchni żujących pierwszych zębów trzonowych stałych (szóstych) 
u dzieci, u których zabieg ten nie został wykonany w ramach refundacji NFZ. 
2) u dzieci 11-letnich (uczniów klas V w roku szkolnym 2019/2020): 
- badanie przeglądowe jamy ustnej - oznaczenie wskaźnika intensywności próchnicy PUW(Z) 
i PUW(P), ocena poziomu higieny jamy ustnej, ocena stanu przyzębia, ocena zgryzu – zgodnie 
z kartą badania stomatologicznego przekazaną przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Katowice; 
- przekazanie na piśmie informacji dla rodziców o stanie uzębienia z zaleceniem dalszego 
postępowania; 
- lakowanie bruzd powierzchni żujących zębów drugich trzonowych (siódmych) 
u dzieci, u których zabieg ten nie został wykonany w ramach refundacji NFZ. 

2. Wykonanie ww. zabiegów w gabinetach stomatologicznych (w przypadku szkół, które dysponują 
własnym gabinetem stomatologicznym - preferuje się realizację programu w szkolnym gabinecie 
stomatologicznym). 
3. Wypełnienie ankiety – „Karty Badania Stomatologicznego” (odrębnej dla dzieci 8-letnich i 11-
letnich), który posłuży wykonawcom programu do opracowania zbiorczej analizy (w ramach 
raportów miesięcznych i raportu końcowego). 
4. Przekazanie pisemnej informacji dla rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia jamy ustnej dziecka 
oraz o zaleceniach dotyczących konieczności leczenia zachowawczego, chirurgicznego i (lub) 
ortodontycznego w ramach NFZ. Fakt przekazania pisemnej informacji dla rodzica (opiekuna) musi 
być odnotowany w Karcie Badania Stomatologicznego. 
5. Badanie profilaktyczne oraz zabieg lakowania będzie prowadził lekarz dentysta we współpracy 
z higienistką (asystentką) stomatologiczną.  
6. Podczas realizacji programu wskazana jest współpraca z pielęgniarkami medycyny szkolnej. 



7. Osobami uprawnionymi do udziału w „Programie profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta 
Katowice” są odpowiednio: 

a) dzieci uczęszczające do klas II katowickich szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 
- populacja liczy ok. 2103 dzieci; 

b) dzieci uczęszczające do klas V katowickich szkól podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 
- populacja liczy ok. 3073 dzieci. 

1. Monitorowanie: 

 określenie liczby przebadanych dzieci 8- i 11-letnich; 

 określenie wskaźnika PUW(Z) i PUW(P) i jego składowych: P, U, W u dzieci 8- i 11-letnich 
biorących udział w programie; 

 określenie liczby i odsetka dzieci 8- i 11-letnich ze stanami zapalnymi dziąseł i przyzębia; 

 określenie liczby i odsetka dzieci 8- i 11-letnich z wadami zgryzu; 

 określenie liczby i odsetka dzieci 8- i 11-letnich z dobrą i złą higieną jamy ustnej; 

 określenie liczby i odsetka dzieci 8-letnich, u których zalakowano zęby szóste; 

 określenie średniej liczby zalakowanych zębów szóstych u jednego 8-latka; 

 określenie liczby i odsetka dzieci 11-letnich, u których zalakowano zęby siódme; 

 określenie średniej liczby zalakowanych zębów siódmych u jednego 11-latka; 

 określenie odsetka dzieci spożywających słodycze częściej niż jeden raz dziennie; 

 określenie liczby i odsetka dzieci 8- i 11-letnich szczotkujących zęby min. 2 razy dziennie 
pastą z fluorem; 

 określenie liczby i odsetka dzieci objętych edukacją zdrowotną w zakresie właściwych 
nawyków żywieniowych – diety przeciwpróchnicowej oraz zasad higienizacyjnych w jamie 
ustnej. 

 
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: 

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 do konkursu ofert na wybór realizatora „Programu 
Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice”, 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. 

 

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, przedmiotem i 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, 
g) oferowaną cenę i kalkulację kosztów objęcia Programem jednej osoby (sporządzenie 

szczegółowej kalkulacji kosztów w punkcie V. 4 oferty) - kalkulacja powinna zostać 
sporządzona z podaniem średniego kosztu objęcia programem zdrowotnym jednej osoby 
z rozbiciem na: 
- koszt realizacji I etapu programu – zorganizowanie zajęć edukacyjnych skierowanych do 
dzieci 8-letnich (uczniowie II klas szkół podstawowych) oraz dzieci 11-letnich (uczniowie klas 
V szkół podstawowych) -  w wymiarze 1 godziny lekcyjnej w każdej klasie - w przeliczeniu na 
jednego ucznia; 
- koszt realizacji II etapu programu – z rozbiciem na: 

 koszt u dziecka 8-letniego:  
- badanie przeglądowe jamy ustnej, oznaczenie wskaźnika intensywności 
próchnicy PUW (Z) i PUW(P), ocena poziomu higieny jamy ustnej, ocena stanu 
przyzębia, ocena zgryzu, przekazanie na piśmie informacji dla rodziców o stanie 
uzębienia z zaleceniem dalszego postępowania; 
- lakowanie bruzd powierzchni żujących pierwszych zębów trzonowych stałych 
(szóstych) u dzieci -  z podaniem ceny za lakowanie jednego zęba; 
 
 



 koszt u dziecka 11-letniego:  
- badanie przeglądowe jamy ustnej - oznaczenie wskaźnika intensywności 
próchnicy PUW(Z) i PUW(P), ocena poziomu higieny jamy ustnej, ocena stanu 
przyzębia, ocena zgryzu, przekazanie na piśmie informacji dla rodziców o stanie 
uzębienia z zaleceniem dalszego postępowania; 
- lakowanie bruzd powierzchni żujących zębów drugich trzonowych (siódmych) 
u dzieci - z podaniem ceny za lakowanie jednego zęba; 

- koszt administracyjno-technicznej obsługi Programu. 
 
4. Szczegółowe warunki konkursu: 
1) Realizatorami Programu mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą w mieście 
Katowice. 
2) Realizator zapewni  fachowy personel medyczny dla potrzeb Programu - warunkiem jest 
przeprowadzenie badań przez zespół badający w skład którego wejdą: 

 - lekarz stomatolog, 
 - higienistka (asystentka) stomatologiczna. 

Do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci objętych Programem - co najmniej jeden lekarz 
stomatolog, higienistka (asystentka) stomatologiczna lub osoba posiadającą wykształcenie 
z zakresu zdrowia publicznego. 
3) Realizator zapewni personel do obsługi organizacyjnej Programu, odpowiedzialny za 
prowadzenie rejestru uczestników Programu, wymaganej dokumentacji medycznej i statystycznej 
oraz kontaktów ze szkołami i Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 
4) Gabinet stomatologiczny spełniający pod względem warunków i wyposażenia wymogi określone 
w obowiązujących przepisach prawa. 
5) W przypadku realizacji programu wśród uczniów szkół podstawowych, na terenie których 
znajduje się gabinet stomatologiczny, preferowana będzie realizacja Programu na terenie danej 
szkoły. 


