OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI
KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W RAMACH OTWARTEGO
KONKURSU OFERT:
na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta
Darłowa w 2022 r. w wieku powyżej 60 lat
I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z
późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XLVI/380/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z
dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej pn.
„Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu
rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo”, ogłasza
się nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach
otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców Miasta Darłowa w 2022 r. w wieku powyżej 60 lat.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot
kosztów podróży.
II. Wymagania:
1. Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach komisji jeżeli:
1) jest świadczeniodawcą usług z zakresu rehabilitacji leczniczej;
2) pozostaje ze świadczeniodawcą usług z zakresu rehabilitacji leczniczej w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa;
3) pozostaje ze świadczeniodawcą usług z zakresu rehabilitacji leczniczej w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
jego bezstronności.
2. W razie zaistnienia okoliczności wymienionych w ust.1, wyłączenia i powołania nowego
członka komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Miasta Darłowo.
3. Pracami komisji konkursowej kieruje jej Przewodniczący.
4. Komisja swą działalność prowadzi na posiedzeniach.
5. Komisja podejmuje pracę, gdy w posiedzeniu biorą udział wszyscy powołani członkowie.
III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
1. W skład komisji konkursowej powinny wchodzić minimalnie trzy osoby, jednak
liczba może ulec zmianie z uwagi na ilość zgłoszeń.
2. W składzie komisji będą także przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Darłowie.
IV. Zadania Komisji Konkursowej:
1. Komisja odnotowuje w protokole liczbę zgłoszonych ofert, nazwę oferenta i jego
adres, a następnie przystępuje do oceny złożonych ofert.
2. W przypadku braków formalnych lub wątpliwości Komisja może wezwać oferenta do
złożenia wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
3. Komisja proponuje wybór najkorzystniejszych ofert na podstawie oceny ofert
dokonanej przez jej członków zamieszczonej w karcie oceny ofert.

4. Po zakończonym postępowaniu konkursowym Komisja przekazuje swoją
rekomendację Burmistrzowi Miasta Darłowa, który ostatecznie podejmuje decyzję o
sposobie rozstrzygnięcia konkursu.
5. Planowany termin posiedzenia komisji konkursowej – dnia 10 marca 2022 r. o
godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Darłowie, pokój nr 8.

V. Składanie dokumentów:
1. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie do dnia 4 marca 2022 r. za pośrednictwem
poczty na adres: Urząd Miasta w Darłowie, Pl. T. Kościuszki 9, 76-150 Darłowo, lub
na adres email:oss@darlowo.pl, r.lepper-zalewska@darlowo.pl
2. Zgłoszenie należy złożyć na załączonym formularzu.

