URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

WZiSS III

NAZWA PROCEDURY:
OFERTA PODMIOTU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z BUDŻETU
MIASTA SŁUPSKA PODMIOTOM UPRAWNIONYM DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO.

Podstawa prawna:
 art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920),
 art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
 art. 13 pkt 3 oraz art. 15 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm.),
 art. 8, art. 48 oraz art. 48b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.),
 art. 114 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów
zdrowotnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 469),
 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad
opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy „Narodowego programu zwalczania
chorób nowotworowych” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 33).
I

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego (WZISS-7).
2. Zgłoszenie ofertowe (WZiSS-8).
3. Oświadczenie Oferenta.
4. Oświadczenie w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert i realizacją zadania,
w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osób, których dotyczą te dane
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1 z późn. zm.).
5. Aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut jednostki).
6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis można pobrać ze strony internetowej:
www.krs.gov.pl) lub odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące
o statusie prawnym Oferenta i umocowaniu osób go reprezentujących, potwierdzony
„za zgodność z oryginałem” z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej do jego
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podpisania). W przypadku odpisu pobranego ze strony internetowej nie jest wymagane
potwierdzanie go za zgodność z oryginałem.
7. Pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu – w przypadku, gdy oferta została
podpisana przez inne osoby niż upoważnione do reprezentowania wskazane w rejestrze
lub innych dokumentach informujących o statusie prawnym Oferenta.
8. Kopia aktualnej polisy zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, również w zakresie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zarażenia
wirusem HCV na okres ich udzielania, ze wskazaniem minimalnej sumy gwarancyjnej
w odniesieniu do jednego wypadku oraz wszystkich wypadków, których skutki objęte będą
umową ubezpieczenia.
9. Sprawozdanie częściowe/ końcowe (WZiSS-11).
10. Inne dokumenty i oświadczenia mogące mieć zdaniem Oferenta wpływ
na merytoryczną wartość składanej oferty.
II OPŁATY:
Nie pobiera się.
III TERMINY ODPOWIEDZI:
W terminie do 30 dni, licząc od dnia dokonania wyboru oferty przez Prezydenta Miasta Słupska.
IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (WZiSS) w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1, pokój 103A,
tel. 59 84 88 468, e-mail: wziss@um.slupsk.pl .
V ODWOŁANIE:
Nie przysługuje.
VI UWAGI:
1. Prezydent Miasta Słupska ogłasza otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego
z zakresu zdrowia publicznego, co najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu
składania ofert.
2. O możliwości ubiegania się o środki finansowe z budżetu Miasta Słupska, przeznaczone na
zadanie(-nia) realizowane przez podmiot(-ty) uprawnione do udzielania świadczeń
profilaktycznych, Prezydent Miasta Słupska informuje w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i na stronie internetowej www.bip.um.slupsk.pl
w zakładce Ogłoszenia oraz określa termin składania ofert.
3. Prezydent Miasta Słupska w drodze zarządzenia powołuje Komisje Konkursową
do rozpatrzenia ofert złożonych na realizację poszczególnych zadań.
4. Podstawą do uruchomienia środków finansowych jest zawarcie umowy pomiędzy
Prezydentem Miasta Słupska a podmiotem, którego oferta została wybrana.

Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział merytoryczny: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk, pokój 208, tel. (0-59) 8488371, fax. (0-59) 8488469; e-mail: wziss@um.slupsk.pl

Wydanie 9 /(16-06-2020)

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

WZiSS III

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3,
e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel.59 84 88 300).

2.

Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa3,
e-mail: iod@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 300).

3.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
i wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy w zakresie zdrowia publicznego.

4.

Prawnie uzasadniony interes:
Nie dotyczy.

5.

Informacja o odbiorcach:
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym
podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie
z obowiązujących przepisów prawa.

6.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7.

Okres przechowywania danych osobowych: - wskazać na podstawie JRWA
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji
dokumentacji.

8.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

9.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/ustawowym/warunkiem zawarcia
umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości podpisania jak i realizacji umowy.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.
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