
         Załącznik nr  3 

         do Zarządzenia nr 386/2018 

         Prezydenta Miasta Świnoujście  

         z dnia  30 maja 2018 roku  
 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na wybór realizatora  

programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy” 

do realizacji w latach 2018 – 2020. 

 

I. Informacja o Zleceniodawcy 

Gmina Miasto Świnoujście 

ul. Wojska Polskiego 1/5 

72-600 Świnoujście 

 

II. Przedmiot konkursu ofert 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program 

profilaktyki próchnicy", stanowiący załącznik do uchwały Nr LVI/415/2018 Rady Miasta 

Świnoujście z dnia 29 marca 2018 roku z zachowaniem założeń w nim określonych. 

 W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, oferent winien zapoznać się z treścią 

przedmiotowego programu. 

 

2. Szczegółowy termin realizacji zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto 

Świnoujście a oferentem wyłonionym w drodze konkursu. Przewidywany termin obowiązywania 

umowy: 1 lipca 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.  

 

3. Populację docelową stanowią dzieci, które ukończyły 12 rok życia urodzone w poszczególnych 

latach: 2005, 2006 i 2007 uczęszczające do szkół w Świnoujściu, ich rodzice/opiekunowie prawni 

oraz nauczyciele i pedagodzy.  

Do programu zaproszonych zostanie łącznie 1070 dzieci. W pierwszym roku 2018 

planowane jest zaproszenie do programu ok. 339 dzieci, które ukończyły 12 lat urodzonych w 2005 

roku, w następnym roku 2019 zaproszonych zostanie ok. 349 dzieci (urodzonych w 2006 roku), 

w roku 2020 zaproszonych zostanie ok. 382 uczniów urodzonych w 2007 roku.   

Przyjęto także, że łącznie ok. 1070 rodziców i opiekunów prawnych weźmie udział w działaniach 

edukacyjnych oraz ok. 33 nauczycieli. 

 

Do zadań Zleceniodawcy będzie należało przeprowadzenie wśród odbiorców programu 

działań promocyjnych w zakresie przedmiotowego programu. 

Cel: rozpropagowanie informacji do kogo program jest adresowany, jakie obejmuje działania i na 

temat rodzaju oferowanych świadczen, nazwę realizatora, tel. rejestracji, terminy realizacji 

poszczególnych działań. Akcja informacyjno-promocyjna będzie przeprowadzona w każdym roku 

realizowanego programu tj. w 2018 r., 2019 r. i 2020 r. 

 

 

III.   Zakres i wymagania dotyczące realizacji programu  

 

Zadania realizatora programu: 

 

1. Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej, polegającej na realizacji spotkań 

informacyjno-edukacyjnych w każdej szkole podstawowej dla poszczególnych grup dzieci 

z roczników: 2005, 2006, 2007 oraz ich rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli /pedagogów.  

Akcja edukacyjna powinna być przeprowadzona w każdym roku realizowanego programu tj. dla 

dzieci z rocznika 2005 w 2018 r., dla uczniów z rocznika 2006 w 2019 r. i dla dzieci urodzonych 



w 2007 r. spotkania zrealizowane zostaną w 2020 r. 

Realizator w każdej szkole podstawowej przeprowadzi spotkania informacyjno-edukacyjne, 

podczas których przedstawi założenia programu oraz zagadnienia związane z profilaktyką 

próchnicy. Propozycję dot. zagadnień oferent załączy do oferty. 

Na terenie Świnoujścia funkcjonuj 8 szkół podstawowych. W szkołach do których zakwalifikowano 

do programu grupę dzieci w liczbie powyżej 50, proponuje się przeprowadzić minimum 2 spotkania 

informacyjno-edukacyjne.  

 

2. Przeprowadzenie badań ankietowych /testu sprawdzającego wiedzę dzieci biorących  udział 

w programie na temat zasad profilaktyki  próchnicy i stosowania zaleceń stomatologicznych, w tym 

przygotowanie wzoru ankiety i opracowanie zbiorcze wyników 

 

3. Uzyskanie pisemnej zgody na udział dziecka w programie (podczas spotkania informacyjno-

edukacyjnego lub na umówionej wizycie w gabinecie). 

 

4. Podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym wykonanie następujących czynności: 

a) dokonanie oceny stanu higieny jamy ustnej, oceny stanu uzębienia, oceny warunków zgryzowych 

i potrzeb leczniczych wraz z wpisaniem wyniku do Karty Badania Stomatologicznego, 

b) w przypadku konieczności wykonanie zdjęcia RTG pantomograficznego u dziecka na skutek 

podjętej decyzji przez stomatologa po wcześniejszej ocenie uzębienia, 

c) jeżeli istnieją wskazania do lakowania - zabezpieczenie lakiem zębów siódmych u dzieci, 

(wskazania do lakowania zębów lekarz stomatolog ocenia indywidualnie u każdego dziecka, 

biorąc pod uwagę stopień ryzyka próchnicy, zwyczaje żywieniowe oraz nawyki higieniczne),  

d) przekazanie informacji na temat prawidłowej higieny jamy ustnej i racjonalnego odżywiania, 

e) poinformowanie rodzicówi/opiekunów prawnych dziecka o wynikach przeprowadzonej wizyty 

i przekazanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania, 

f) przekazanie opiekunom za pisemnym potwierdzeniem Karty Badania Stomatologicznego 

i wyniku badania RTG pantomograficznego, 

 

5. sporządzanie kwartalnych raportów: 

1) liczba zrealizowanych spotkań informacyjno-edukacyjnych, 

2) liczba osób uczestniczących w poszczególnych spotkaniach informacyjno-edukacyjnych 

(z podziałem na dzieci, opiekunów i nauczycieli), 

3) liczba uzyskanych zgód rodziców/opiekunów dzieci na udział w programie, 

4) liczba i rodzaj zrealizowanych świadczeń, 

5) określenie liczby dzieci, którym zalecono leczenie stomatologiczne, 

 

6.sporządzanie raportów rocznych: 

1) liczba uczniów biorących udział w programie, 

2) odsetek dzieci z uzębieniem bez próchnicy, 

3) odsetek dzieci u których stwierdzono próchnicę, 

4) liczba i wyniki przeprowadzonych ankiet. 

 

Podmiot leczniczy powinien spełniać następujące warunki: 

 

- dysponować personelem medycznym posiadającym kwalifikacje zgodne z obowiązującymi 

przepisami (lekarze stomatolodzy i wykwalifikowane asystentki stomatologiczne), 

- posiadać wyposażenie gabinetu stomatologicznego zgodne z obowiązującymi przepisami, 

- zapewnić dostępność do świadczeń w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. 

 

 

 



IV. Zasady przygotowania oferty 

1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w „Szczegółowych warunkach 

konkursu”. 

2. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym (wzór stanowi zał. do „Szczegółowych 

warunków konkursu”). 

3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 

dokumentu potwierdzającego zarejestrowaną działalność (w przypadku kserokopii potwierdzony za 

zgodność z oryginałem); 

4. Oferent nie może modyfikować treści oferty i wzorów oświadczeń pod rygorem odrzucenia 

oferty. 

5. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

 

Ponadto do oferty należy załączyć: 

1. propozycję zagadnień na spotkanie informacyjno-edukacyjne dla dzieci i dla dorosłych, 

2.  wzór Karty Badania Stomatologicznego, 

3. propozycję przeprowadzenia akcji edukacyjnej dot.: okresu realizacji, częstotliwości spotkań 

edukacyjnych oraz liczebności grup, 

4. propozycję wzoru ankiety adresowanej do dzieci, w celu sprawdzenia wiedzy na temat 

próchnicy, stosowanych przez nich zasad profilaktyki i realizacji zaleceń stomatologicznych.  

 

V. Kryteria oceny ofert 

1. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod 

względem formalnym, złożone w terminie i w miejscu podanym w ogłoszeniu. 

2. Oferty złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych, nieopisane w sposób 

podany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 

3. Dopuszcza się możliwość składania przez oferenta dodatkowych wyjaśnień w związku 

ze złożoną ofertą. 

4. Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu ofertowym, z wypełnionymi 

wszystkimi rubrykami. W przypadku rubryk, których wypełnianie nie dotyczy danego oferenta 

należy wpisać "nie dotyczy". 

5. Ocena merytoryczna oferty 

- dostępność świadczeń, 

- propozycję realizacji akcji promocyjnej,  

- sposób realizacji akcji edukacyjnej, 

- propozycję przeprowadzenia anonimowych badań ankietowych dot. satysfakcji udziału 

w programie, 

- podział i wysokość poszczególnych kosztów. 

 

VI. Finansowanie programu 

1. Źródło finansowania: Budżet Gminy Miasta Świnoujście. 

2. Planowany koszt całkowity: kwota 209.810,00 zł brutto. 

3. Na całkowity koszt programu składają się niżej wymienione pozycje: 

1) akcja informacyjno-edukacyjna realizowana w szkołach dla dzieci, ich rodziców/opiekunów 

i nauczycieli, 

2) badanie stomatologiczne, 

3) wykonanie pantomograficznego zdjęcia RTG, 

4) lakowanie  jednego zęba trzonowego tzw. „siódemki”  u  dziecka objętego  programem,   

5) badania ankietowe wśród dzieci biorących udział w programie (obejmuje: przygotowanie testu, 

przeprowadzenie i opracowanych zbiorczo wyników). 


