
Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 189/21 

Wójta Gminy Jemielnica 

 z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Wójt Gminy Jemielnica ogłasza konkurs na realizację  

programu zdrowotnego w 2021 r. 

pn. „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych 

mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012 – 2021”. 

 

I. Organ ogłaszający konkurs: Wójt Gminy Jemielnica, 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 

II. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest wybór w 2021 r. realizatora programu 

zdrowotnego pn. „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców 

gminy Jemielnica na lata 2012 – 2021”. 

III. Termin i miejsce realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 1 grudnia 2021 r. Miejscem 

realizacji zadania będzie teren Gminy Jemielnica. 

IV. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania w 2021 r.: 42 000,00 zł 

brutto (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych brutto 00/100). 

V. Adresaci konkursu: podmioty określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 z późn. zm.). 

VI. Umowa określająca szczegółowe warunki realizacji zadania zostanie zawarta z podmiotem, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert  

i będzie obowiązywała od dnia jej podpisania do dnia 1 grudnia 2021 r., chyba że nastąpią okoliczności, 

na podstawie, których zostanie wypowiedziana.  

VII. Oferty należy składać na udostępnionym formularzu. Formularz oferty dostępny jest  

w Urzędzie Gminy Jemielnica w budynku Nr 2, biuro Nr 10 oraz na stronie internetowej 

www.jemielnica.pl.  

Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w szczegółowych warunkach 

konkursu ofert. 

VIII. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 5 lutego 2021 r. Oferty, w zamkniętej kopercie, 

należy składać w Urzędzie Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 lub drogą pocztową. Decyduje data 

wpływu do Urzędu Gminy Jemielnica (a nie data stempla pocztowego). Koperta powinna być opisana 

poprzez oznaczenie nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy konkursu. 

IX. Rozstrzygnięcie konkursu: następuje za pośrednictwem komisji konkursowej. 

http://www.jemielnica.pl/


X. Termin rozstrzygnięcia konkursu: Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 10 dni od daty 

ostatecznego terminu składania ofert. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

Gminy Jemielnica. 

XI. Wójt Gminy Jemielnica zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia 

terminu składania ofert i przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są w Urzędzie Gminy Jemielnica 

w budynku Nr 2, biuro Nr 10, tel. 77 46 23 526. 

 


