
       Załącznik 
       do uchwały Nr 5/2023 
       Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 
       z dnia 13 stycznia 2023 roku 
 
 
 Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej 
pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”. 

 
ZARZĄD POWIATU CIECHANOWSKIEGO  

 
ogłasza konkurs ofert  

 
na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych 
rodziców w Szkole Rodzenia”  
 
I. Przedmiot konkursu : 
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi zajęcia 
edukacyjne (teoretyczne i praktyczne) dla przyszłych rodziców z terenu powiatu 
ciechanowskiego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych 
rodziców w Szkole Rodzenia” oraz dokona monitoringu i ewaluacji programu, z 
zachowaniem założeń określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert, 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  
 
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania : 50.000,00 zł  
      (słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
 
III. Podmioty uprawnione do składania ofert i uczestnictwa w konkursie : 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 633 ze zm.), 
spełniające wymagania określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zwani dalej oferentami. 
 
IV. Okres realizacji zamówienia : od daty zawarcia umowy do 20 grudnia 2023 roku 
 
V. Sposób przygotowania oferty : 
1. Ofertę na konkurs należy sporządzić na formularzu oferty, który stanowi załącznik  
     nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 
2. Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej  Starostwa  
    www.ciechanow.powiat.pl, https://stciechanow.bip.org.pl/ . 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  
4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela / przedstawicieli  
    oferenta upoważnionego /upoważnionych do reprezentowania oferenta na  
    zewnątrz i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 
5. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w formularzu ofert. 
6. Kserokopie dokumentów muszą zawierać na każdej stronie potwierdzenie za  
    zgodność z oryginałem oraz czytelny podpis (lub podpis i pieczątkę) osoby /osób  
    upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania oferenta. 
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

http://www.ciechanow.powiat.pl/
https://stciechanow.bip.org.pl/


VI. Miejsce i termin składania ofert : 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie,  
     ul.17 Stycznia 7, w Biurze Obsługi Mieszkańców (na parterze), od poniedziałku do  
     piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego (poniedziałek–piątek 800 - 1600)  
     lub przesłać na adres : Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7,  
     06 – 400 Ciechanów.  
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem : Starostwo Powiatowe                    
    w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06 – 400 Ciechanów, Konkurs ofert, Program  
    polityki zdrowotnej „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”.  
3. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 3 lutego 2023 r. 
    W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty przyjmuje  
    się datę wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 
4. Wszystkie oferty złożone po terminie wymienionym w ust. 3 pozostaną bez 
     rozpatrzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki : 
1. Szczegółowe warunki konkursu ofert. 
2. Formularz oferty. 
3. Projekt umowy. 
4. Program polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole  
    Rodzenia”. 
 


