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OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT   

na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego: 

Oferta terapeutyczna uzupełniająca dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 3 ust. 2., art. 14 ust. 1 oraz 15 Ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2237),  

w związku z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492). 

 

OGŁASZAJĄCY KONKURS 

Prezydent Miasta Gdyni 

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

81-382 Gdynia 

telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798 

e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl 

 

OBSŁUGA MERYTORYCZNA 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Grabowo 2 

81-265 Gdynia 

telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330; (58) 62 59 387 

e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.pl 

 

ADRESAT 

Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2  

Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym 

 

mailto:umgdynia@gdynia.pl
http://www.gdynia.pl/
mailto:sekretariat@mopsgdynia.pl
http://www.mopsgdynia.pl/
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PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz osób uzależnionych 
od alkoholu oraz ich rodzin działań zmierzających do podtrzymania motywacji do podjęcia 
leczenia, a także kontynuacja pracy terapeutycznej przez pacjentów, którzy ukończyli 
podstawowy program terapeutyczny, trwający od 6 do 8 tygodni w oddziałach 
całodobowych i dziennych lub ok. 6 miesięcy w placówkach ambulatoryjnych, celem którego 
jest rozpoznanie uzależnienia, zbudowanie motywacji do leczenia i podjęcia nauki życia na 
trzeźwo. 

2. Wysokość środków planowanych na zadanie w okresie realizacji od 13 kwietnia 2018 r. do  
20 grudnia 2020 r.: 202.400 zł brutto (słownie: dwieście dwa tysiące czterysta złotych 
brutto), w tym: 

1) w 2018 r.: 55.200,00 zł brutto, 
2) w 2019 r.: 73.600,00 zł brutto, 
3) w 2020 r.: 73.600,00 zł brutto. 

3. Cel zadania:  
1) Podtrzymanie motywacji do abstynencji alkoholowej osoby uzależnione od 

alkoholu, 
2) Zapewnienie szerokiego dostępu dla osób uzależnionych od alkoholu do 

ponadpodstawowej oferty terapeutycznej spójnej i uzupełniającej z terapią na 
poziomie podstawowym, 

3) Wsparcie i psychoedukacja dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu 
4) Pomoc psychiatryczna dla wymienionej grupy odbiorców 

4. Opis zadania: w ramach oferty wymagane jest kompleksowe zaopiekowanie osobami 
uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami na etapie pojawienia się motywacji do podjęcia 
terapii, a także na etapie terapii ponadpodstawowej, w tym prowadzenie: 

1) Konsultacji oraz psychoedukacji rodzin osób uzależnionych od alkoholu  
2) Konsultacji psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin  
3) Konsultacji oraz terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu 
4) Terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu. 
Oferta sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia powinna 

przedstawiać program z wyodrębnionymi celami dla każdego etapu terapii,  

z określonymi typami świadczeń, odpowiednio dla uzależnionych oraz ich rodzin  

i wskazanymi metodami osiągania celów (pkt 3.1. druku oferty) wraz z informacją nt 

realizatorów poszczególnych świadczeń (informacje szczegółowe nt kwalifikacji 

pracowników - pkt 3.4. druku oferty). 

5. Beneficjenci zadania: osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny zamieszkałe w Gdyni. 
Na potrzeby oszacowania wartości zakłada się, że ogólna średnioroczna (tj. przez okres 12 

miesięcy w jednym roku kalendarzowym) liczba świadczeń zdrowotnych na rzecz osób 

uzależnionych od alkoholu zostanie wykonana w maksymalnie 560 godzinach, natomiast na 

rzecz osób z rodziny z problemem alkoholowym w maksymalnie 360 godzinach. 

6. Wydatki poniesione z dotacji muszą być: 
1) Niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem, 
2) Racjonalne i efektywne oraz spełniające wymogi efektywnego zarządzania 

finansami, 
3) Faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem,  
4) Odpowiednio udokumentowane, 
5) Zgodne z zatwierdzonym harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania. 
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MIEJSCE realizacji zadania  

Miejsce realizacji zadania zapewniające intymność spotkań indywidualnych i grupowych 

zabezpiecza podmiot przystępujący do konkursu 

 

TERMIN realizacji zadania 

Od 13 kwietnia 2018 r. do 20 grudnia 2020 r. 

 

WARUNKI realizacji zadania 

1. Zadanie może realizować podmiot wymieniony w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o zdrowiu publicznym. Oferent nie może powierzyć całości ani części realizacji 
zadania innemu podmiotowi. 

2. Uczestnikami zadania są mieszkańcy Gdyni. 
3. Realizacja zadania odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem i kosztorysem 

przedstawionym w ofercie, przygotowanej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1  
do ogłoszenia oraz w oparciu o umowę zawartą w wyniku rozstrzygnięcia konkursu.  

4. Ogłaszający konkurs zawrze umowę na powierzenie realizacji zadania publicznego z nie 
więcej niż jednym oferentem, którego oferta nie została odrzucona. 

5. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują co najmniej dwoma 
osobami skierowanymi do realizacji zadania publicznego, spełniającymi poniższe 
wymagania: 

1) lekarz psychiatra: 
- dyplom lekarza ze specjalizacją w dziedzinie psychiatrii, 

- minimum 7-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami  

uzależnionymi od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych; 

2) specjalista terapii uzależnień lub osoba będąca w trakcie procesu certyfikacji: 
- dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki  

lub resocjalizacji 

- zaświadczenie o ukończeniu co najmniej pierwszego etapu szkolenia na specjalistę 

psychoterapii uzależnień lub certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, 

- minimum 7-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami  

uzależnionymi od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych. 

6. Wraz z ofertą oferent złoży: 
1) oświadczenia w zakresie określonym w załączniku nr 2 do ogłoszenia; 
2) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status 

prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących. 
7. Oferenci nie spełniający ww. warunków udziału w postępowaniu będą podlegać 

wykluczeniu z postępowania, a ich oferty nie będą podlegać ocenie, z zastrzeżeniem zapisów 
wymienionych w części pn. „Kryteria oceny ofert” ust. 5 niniejszego ogłoszenia. 
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KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Podmiot ogłaszający konkurs wybierze jedną ofertę spośród ofert niepodlegających 
odrzuceniu. 

2. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję konkursową 
powołaną przez Prezydenta Miasta Gdyni. 

3. Członkowie komisji konkursowej dokonują oceny ofert w oparciu o kryteria: 
1) ocena formalna – sprawdzenie kompletności oferty, zgodnie z wymogami 

określonymi w ogłoszeniu konkursowym; 
2) ocena merytoryczna – komisja opiniuje w skali od 0 do 5 każdą z niżej wymienionych 

części: 
A. merytoryczna zawartość oferty pod kątem zgodności z założeniami 

ogłoszenia konkursowego; 
B. budżet pod kątem celowości, efektywności i racjonalności wydatkowania 

środków ; 
C. zasoby osobowe i rzeczowe oferenta za szczególnym uwzględnieniem  

doświadczenia, kadry, bazy lokalowej. 
4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą punktacją przyznaną przez komisję 

konkursową. Pozostałe oferty zostaną zakwalifikowane na liście rankingowej 
proporcjonalnie według proponowanej punktacji. 

5. Jeżeli Oferent nie złoży wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw 
wymaganych w treści niniejszego ogłoszenia lub złoży dokumenty, oświadczenia lub 
pełnomocnictwa nieaktualne lub zawierające błędy, Ogłaszający konkurs wezwie Oferenta 
w terminie przez siebie wskazanym do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia tych 
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw. 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 oraz 
załączniki wymienione w części pn. „Warunki realizacji zamówienia”, wymagane przez 
ogłaszającego konkurs należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, w pok. 14 (Sekretariat) z dopiskiem „Oferta 
terapeutyczna uzupełniająca dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin” lub przesłać 
pocztą do dnia 29.03.2018 r. do godz. 15.00. 

2. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, a nie data stempla 
pocztowego. 

3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wszystkie dokumenty wymagane  

w treści niniejszego ogłoszenia. 
5. Po upływie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 1, Ogłaszający konkurs 

zweryfikuje treść złożonych ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, według 
kryteriów określonych w części pn. „Kryteria oceny ofert”. 

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia składania 
ofert.  

2. O wynikach konkursu oferenci niezwłocznie zostaną pisemnie powiadomieni, w tym  
za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
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SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT 

1. Decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Prezydent Miasta Gdyni w oparciu  
o rekomendacje Komisji Konkursowej. 

2. Od podjętej decyzji przysługuje odwołanie. 
3. Oferent może złożyć do Prezydenta Miasta Gdyni umotywowany wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy w terminie 5 dni od daty otrzymania powiadomienia o wynikach 
konkursu.  

4. O złożeniu odwołania powiadamia się wszystkich uczestników postępowania  
na powierzenie realizacji zadania. 

5. Odwołanie rozpatrywane jest po zajęciu stanowiska przez Komisję Konkursową. 
6. O wynikach odwołania powiadamia się wszystkich uczestników postępowania  

na powierzenie realizacji zadania, którego dotyczy odwołanie. 
7. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
8. Umowa nie może zostać zawarta po wniesieniu odwołania, aż do jego rozpatrzenia. 

 

ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT 

1. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e  
do reprezentowania Oferenta na zewnątrz, zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta 
wynikającymi z przepisów prawa, z danych ujawnionych we właściwym rejestrze albo przez 
osobę/y posiadającą/e stosowne pełnomocnictwo. Oferty niespełniające powyższego 
wymogu zostaną odrzucone. 

2. Oferent zobowiązany będzie, na co najmniej jeden dzień przed dniem zawarcia umowy  
w sprawie niniejszego zamówienia, do przedstawienia Podmiotowi ogłaszającemu konkurs 
dokumentów potwierdzających, że osoba wyszczególniona w wykazie osób, wyznaczona do 
realizacji zadania publicznego posiada wskazane wykształcenie i doświadczenie. 

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Katarzyna Janiszewska, tel. (58) 625 93 
92, 515 031 864 , email: k.janiszewska@mopsgdynia.pl . 
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