
                      Jelenia Góra, dnia 21 października 2020 r.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na realizację

w 2020 roku programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Jeleniej  Góry pn.  „Program

profilaktyki  chorób  zakaźnych  w  zakresie  szczepień  ochronnych  przeciw grypie  dla  osób

powyżej 60 roku życia na lata 2019-2023”

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Przewodnicząca Komisji - Beata Zięba

2. Członek Komisji - Monika Jabłońska-Ankiel

3. Członek Komisji - Beata Michnowska

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przedmiotem  konkursu  był  wybór  realizatorów  programu  polityki  zdrowotnej pn.  „Program

profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej

60 roku życia na lata 2019-2023”. Grupa docelowa programu to mieszkańcy Jeleniej Góry, urodzeni

w 1960 roku lub wcześniej.

Termin realizacji programu : 

od dnia podpisania umowy pomiędzy Miastem a Oferentem do 15 grudnia 2020 r. 

Wysokość środków publicznych planowana na realizację zadania: 94.000 zł. 

Planowana liczba objętych programem: około 1800 osób.

Komisja Konkursowa działa na podstawie Zarządzenia Nr 0050.672.2020.VIII Prezydenta Miasta

Jeleniej  Góry  z  dnia  14  października 2020  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej

opiniującej  oferty  złożone  w  konkursie  ofert  na  realizację  w  2020  roku  programu  polityki

zdrowotnej.

Ogłoszenie  o  konkursie  ofert  zostało  zamieszczone  w  dniu  5  października 2020  r.

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia Prezydenta”, na stronie internetowej

Miasta  Jeleniej  Góry  www.jeleniagora.pl oraz  na  tablicach  ogłoszeń

w siedzibach Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 i ul. Okrzei 10. 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 października 2020 r. do godz. 15.30. 



Na  ogłoszenie  konkursowe  dotyczące  wyboru  realizatorów  programu   polityki  zdrowotnej pn.

„Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób

powyżej 60 roku życia na lata 2019-2023” nie wpłynęła żadna oferta. 

Z posiadanych informacji wynika, że w Jeleniej Górze, tak jak w całym Kraju brakuje szczepionek

przeciwko grypie, co uniemożliwia placówkom medycznym uczestniczenie w konkursie. 

W związku z powyższym konkurs nie został rozstrzygnięty.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokół sporządziła Beata Michnowska

Podpisała Komisja Konkursowa w składzie:

1. Przewodnicząca – Beata Zięba ……………………………           

2. Członek – Monika Jabłońska-Ankiel …………………………...

3. Członek – Beata Michnowska …………………………...



Jelenia Góra, dnia 21.10.2020 r.

Lista  obecności  osób  uczestniczących  w Komisji  Konkursowej  opiniującej  oferty  złożone w II

konkursie ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Jeleniej

Góry pn. „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie

dla osób powyżej 60 roku życia na lata 2019-2023”

1. Beata Zięba – przewodnicząca Komisji,    

2. Monika Jabłońska-Ankiel – członek Komisji,               

3. Beata Michnowska – członek Komisji.        


