Burmistrz Miasta Kamienna Góra

Zapytanie ofertowe
na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami

Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza lekarzy stomatologów do współpracy przy zwiększaniu
dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra celem realizacji postanowień art. 12 ust.1
pkt. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r o opiece zdrowotnej nad uczniami ( Dz. U. 2019 poz. 1078).
Zgodnie z ww. ustawą opieka stomatologiczna ma na celu zwiększenie dostępności dzieci i
młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie
jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży, efektywną opieka stomatologiczną, a także działaniami
edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.
Lekarz stomatolog, w ramach świadczenia będzie wykonywał:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku
życia
– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej
wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z
wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
Realizacja zadania będzie się odbywała w gabinecie stomatologicznym lekarza realizującego
świadczenie po uprzednim zawarciu przez Gminę Miejską Kamienna Góra stosownego porozumienia
z podmiotem realizującym zadanie.
Opieka zdrowotna nad uczniami będzie finansowana ze środków finansowych ujętych w planie
finansowym NFZ.
Wysokość zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna
i dostosowana do potrzeb zdrowotnych uczniów.
Szczegółowy wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
stomatologicznego ( Dz. U. 2019 poz. 1199)
Opieka stomatologiczna dotyczy łącznie ok. 1295 uczniów z następujących szkół:
1. Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego, pl. Kościelny 1 58-400 Kamienna
Góra ( 715 uczniów- stan na 30.09.2019 r.)
2. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich, ul. Jeleniogórska 7, 58- 400 Kamienna Góra
( 580 uczniów- stan na 30.09.2019 r.)

Oferta powinna zawierać:
- zgłoszenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,
- kopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru,
- kopie umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych,
- oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji lub o zatrudnianiu specjalistów
Do realizacji usługi zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje największa ilość godzin świadczenia usług
(zgodnie z pkt 8 załącznika do zapytania ofertowego).
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna
Góra ul. Lubawska 8 58-400 Kamienna Góra lub nr tel. 75 767 75 50 lub 75 744 17 12

Ofertę należy złożyć do dnia 18 października 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna
Góra lub w Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra ul. Lubawska 8 58-400 Kamienna
Góra

Załącznik do zapytania ofertowego na świadczenie usług
opieki stomatologicznej nad uczniami

1. Informacje o podmiocie
1.

Nazwa oferenta

2.

Adres i dane kontaktowe ( w tym telefon, adres poczty
elektronicznej)

3.

NIP

4.

Regon

5.

Numer podmiotu we właściwym wpisie podmiotów
prowadzących działalność leczniczą

6.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania

7.

Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu

8.

Ilość godzin udzielania świadczeń w jednym tygodniu (w dni
szkolne)

2. Przewidywana organizacja udzielania świadczeń ( z uwzględnieniem dni i godzin przyjmowania uczniów)
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

…………………..
Podpis oferenta

