Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na
rok 2009 - POLKARD”

Warszawa, 2009 – 06-18
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu
polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu
Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD”.
Zasadniczym celem „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu
Sercowo-Naczyniowego na rok 2009 - „POLKARD” jest zmniejszenie umieralności
z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Priorytetem jest wdrożenie takich
działań, które umożliwią w latach 2003-2012 zmniejszenie umieralności przedwczesnej
(u osób poniżej 65 roku życia), o co najmniej 30%.
Link do tekstu Programu POLKARD 2009 r.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania pn.: „ Kontynuacja rozpoczętego
w 2008 roku programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca
uwzględniająca wypracowany w pierwszym etapie schemat rehabilitacji.”
Celem szczegółowym zadania jest praktyczne wykorzystanie wyników programu Polkard
2007-2008 w zakresie pilotażowego wdrożenia wczesnej kompleksowej rehabilitacji
kardiologicznej pacjentów z niewydolnością serca obejmującej dwie grupy pacjentów: .
Grupa A (rehabilitacja kardiologiczna wczesna – okres I): pacjenci hospitalizowani z powodu
niewydolności serca de nowo lub z powodu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca.
Grupa B (rehabilitacja kardiologiczna wczesna – okres II): pacjenci hospitalizowani z
powodu niewydolności serca de nowo lub z powodu zaostrzenia przewlekłej niewydolności
serca po osiągnięciu stanu kilkudniowego wyrównania (bez leczenia lekami dożylnymi)
kwalifikujący się do przeniesienia do oddziału stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej
Do konkursu mogą przystąpić podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony zdrowia,
które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.
Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
Wymagania formalne:
1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości
danych zawartych w ofercie.
2. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentem programu POLKARD
3. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawierający
dane identyfikujące oferenta.

4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru
zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
5. Informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego
rodzaju.
Wymagania merytoryczne:
1.
Informację
o
prowadzonej
działalności
klinicznej
i
badawczej,
a w szczególności informacje o:
a) wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań
będących przedmiotem programu,
b) doświadczeniu w realizacji zadań będących przedmiotem programu.
2. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu.
3. Ofertę realizacji programu, zawierającą wykaz i zakres zadań projektowanych w
ramach programu.
4. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji programu w 2009
roku zawierający opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania,
korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w planie
rzeczowo–finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia, zapewniający
wykonanie zadania w 2009 r.
5. Plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania, sporządzony wg
załącznika nr 2 (Tabela nr 1 i Tabela nr 2).
6. Oświadczenia kierowników ośrodków, których udział jest przewidziany
w realizacji projektu o przystąpieniu do jego realizacji.
Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2009 rok, zadanie w całości będzie
finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych.
Harmonogram i Plan rzeczowo – finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą
zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest
równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2009,
powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów
realizacji
zadania,
jakie
oferent
przedstawił
w
planie
rzeczowo
– finansowym (Tabela Nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wymagania stawiane oferentom:
1. Dysponowanie odpowiednią kadrą.
2. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej programu.
3. Uzyskanie pisemnej zgody ośrodków biorących udział w realizacji zadania
Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie w dziedzinie rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca.
2. Dorobek naukowy w dziedzinie rehabilitacji, zwłaszcza pacjentów z niewydolnością
serca.
3. Doświadczenie w zakresie koordynowania i realizacji klinicznych badań
wieloośrodkowych.
4. Przygotowanie kadry do realizacji zadania.
5. Proponowany plan finansowo-rzeczowy związany z wykonaniem zadania.
6. Wieloośrodkowy charakter zadania.

W pierwszej kolejności będą uwzględnione oferty jednostek, które w roku 2007 i 2008
realizowały w ramach programu POLKARD zadanie pn.: „Wczesna kompleksowa
rehabilitacja kardiologiczna pacjentów z niewydolnościa serca.”
Uwaga!

•
•
•
•
•

•
•

Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez
oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez
oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem wraz z datą.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia
spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu
oraz oceny parametrów ośrodka.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert,
odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub
unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na
stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
zdrowia.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Ogłaszający zamieszcza a na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia,
listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających
warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informację o
możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia listy na
stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu
uzupełnienia do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
W przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta
podlega odrzuceniu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje
dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych). Obie opisane koperty
należy umieścić w jednej, na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 03 lipca 2009 r.,
z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert POLKARD 2009: „ Kontynuacja rozpoczętego w
2008 roku programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca
uwzględniająca wypracowany w pierwszym etapie schemat rehabilitacji.”
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia. W przypadku
przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.

Załącznik nr 1
................................................
pieczęć nagłówkowa oferenta
ZGŁOSZENIE OFERTOWE
Pełna nazwa oferenta
Adres z kodem pocztowym, województwo
Adres do korespondencji
Imię i Nazwisko oraz nr telefonu i faxu wraz z kierunkowym
do:
- Dyrektora jednostki
- Osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad
realizacją programu
- Osoby odpowiedzialnej za finansowe rozliczenie programu.
Adres elektroniczny na który może być przesłana umowa na
realizację programu.
Data i numer wpisu do KRS
Pełna nazwa sądu dokonującego rejestru
Nazwa banku i numer konta bankowego oferenta

..................................................
Pieczęć i podpis głównego księgowego
Data ..................................

……………………………
Pieczęć i podpis dyrektora

Załącznik nr 2
Plan rzeczowo – finansowy realizacji zadania pn.: „ Kontynuacja rozpoczętego w 2008
roku programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca
uwzględniająca wypracowany w pierwszym etapie schemat rehabilitacji” w 2009 r.,
finansowanego z wydatków bieżących w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki
i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD 2009”
Tabela Nr 1 Informacja merytoryczna.
Nazwa zadania w ramach „POLKARD”:…………………………………….
L.p.

Specyfikacja etapów
realizacji zadania.

Jednostkowy koszt etapu (w zł).

1.
2.
3.
RAZEM:
Tabela Nr 2 Informacja finansowa.
Sposób finansowania łącznych kosztów realizacji zadania, zgodnie z załącznikiem nr 5 pn.: „Klasyfikacja
paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami) do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14
czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726).
L.p.

Klasyfikacja paragrafów wydatków.

Nazwy lub grupy
poszczególnych
jednostek zakupu

Kwota (w zł)

421 – Zakup materiałów i wyposażenia.
423 – Zakup leków i materiałów
medycznych
430 – Zakup usług pozostałych (mogą być
3.
finansowane tylko takie usługi jak:
szkolenia, opracowania, sprawozdania,
prowadzenie rejestrów, koordynacji itp.
i nie należy ujmować w nich zakupu
sprzętu, gdyż wyposażenie jednostki
w sprzęt nie stanowi ww. usługi).
475 - Zakup akcesoriów komputerowych,
4.
w tym programów i licencji.
439 – Zakup usług obejmujących
5.
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
RAZEM*:
1.
2.

*Łączna kwota, wynikająca z klasyfikacji paragrafów wydatków w ramach realizacji zadania musi
zachowywać zgodność z łącznym kosztem realizacji zadania, przedstawionym przez oferenta
w Tabeli nr 1.

