
Zarządzenie Nr 35/2020 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 29 maja 2020 roku 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych - przeciwko 
rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk 
Mazowiecki wywoływanego przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 - dziewcząt 
urodzonych w 2007 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego pn.: ,,Program profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020". 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. 
poz.713), art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r.poz.1373 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XI/75/15 Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 października 2015 roku w sprawie przyjęcia programu 
zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 
w Gminie Mińsk Mazowiecki na Iata 2016-2020" zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Zarządza się ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych -przeciwko 
rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym wywoływanego przez 
wirusy HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 - dziewcząt urodzonych w 2007 roku w ramach 
gminnego programu zdrowotnego pn.: ,,Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazowiecki na Iata 2016-2020". 

§2 
Ustala się: 
1) termin składania ofert do dnia 18 czerwca 2020 r. do godz. 11 °0• 

2) termin otwarcia ofert w dniu 18 czerwca 2020r.ogodz.1130
• 

3) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 czerwca 2020 r. 

§ 3 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zatwierdzając wynik 
powołanej przez niego odrębnym zarządzeniem Komisji konkursowej. 

§4 
1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie i wymagania stawiane oferentom, formularz ofertowy, 
wzór umowy i oświadczenie oferenta, które stanowią załączniki nr 1- 4 do niniejszego Zarządzenia. 
2. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 

§ 5 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


