
ZARZĄDZENIE NR 0050.079.2022 
BURMISTRZA MIASTA MARKI 

z dnia 18 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora na realizację 
programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko 
grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w wieku powyżej 65 r.ż. na lata 2022-

2024” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005), w związku z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1285 ze zm.1)), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655 i 974) oraz uchwałą XLIX/545/2022 
Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie realizacji programu szczepień 
profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w wieku powyżej 
65 r.ż. na lata 2022-2024 (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 4244) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się wynik otwartego konkursu ofert na kontynuację realizacji na lata 2022-
2024 programu polityki zdrowotnej pn. „Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na 
lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki” ogłoszonego Zarządzeniem nr 
0050.038.2022 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 marca 2022 r. 

§ 2. 1. Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego 
Zarządzenia. 

2. Treść ogłoszenia podlega opublikowaniu na stronie internetowej Miasta Marki, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Marki oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miasta Marki. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Zdrowia 
i Sportu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Burmistrz Miasta Marki 
 
 

Jacek Orych 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 
526, 583, 655, 807, 974 i 1002. 
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.079.2022 

Burmistrza Miasta Marki  

z dnia 18 maja 2022 r. 

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na wybór realizatora konkursu ofert na 

wybór realizatora na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program 

szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto 

Marki w wieku powyżej 65 r.ż. na lata 2022-2024” 

 

Burmistrz Miasta Marki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wybór realizatora na 

realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych 

przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w wieku powyżej 65 r.ż. na lata 

2022-2024”. Na realizację zadania w terminie wpłynęły dwie oferty: 

Lp Nazwa Oferenta Adres Oferenta 

1. Marecki Ośrodek Zdrowia Sp. z o.o. ul. Sportowa 3, 05-270 Marki 

2. Esculap Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, 05-270 Marki 

 

Komisja konkursowa powołana do wyboru ofert jednogłośnie stwierdziła, że obydwie 

oferty spełniają warunki formalne i przystąpiła do oceny merytorycznej złożonych 

propozycji. 

Po wnikliwej analizie merytorycznej złożonych oferty Komisja uznała, że powierzy 

realizację programu polityki zdrowotnej pn.:”Program szczepień profilaktycznych 

przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w wieku powyżej 65 r.ż. na lata 

2022-2024” obydwu podmiotom, które złożyły oferty w następujących proporcjach: 

 

Lp Nazwa Oferenta Adres Oferenta Maksymalna 

liczba osób 

uczestniczących 

w programie w 

każdym roku 

Maksymalna 

kwota brutto 

przeznaczona 

rocznie na 

wykonanie 

zadania 

1. Marecki Ośrodek 

Zdrowia Sp. z o.o. 

ul. Sportowa 3, 05-270 

Marki 

260 37 500 zł 

2. Esculap Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, 05-

270 Marki 

165 22 500 zł 
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