
Zaproszenie do składania ofert 
na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami uczęszczającymi do szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni 

N a podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad 

uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078) Powiat Łódzki Wschodni zaprasza lekarzy stomatologów ·do . 
współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży 

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni. 

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 opieką stomatologiczną, a także działaniami 
edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej. 

Opieka stomatologiczna obejmuje: 

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. 3 ld 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. 

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie dentystycznym 

podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń 

z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat łódzki wschodni. 

Gabinet dentystyczny, w którym odbywała się będzie realizacja zadania musi spełniać 

wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. 

poz. 492). 

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniąjący 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. 

poz. 1510, z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych 

z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, 

z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz 

Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie finansowana ze środków finansowych ujętych 

w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. 
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. 1000 uczniów z następujących szkół prowadzonych 

przez powiat łódzki wschodni: 
1. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach, ul. Kościuszki 16, 95-040 

Koluszki. 



2. W ramach Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach, ul. Wigury 2, 95-040 Koluszki: 

- Technikum nr 1 w Koluszkach, 

- Branżowa Szkoła I stopnia w Koluszkach. 

3. W ramach Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 95-040 Koluszki: 

- II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach, 

- Technikum nr 2 w Koluszkach. 

4. W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach, ul. Budowlanych 8, 

95-040 Koluszki: 

- Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Koluszkach, 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Koluszkach. 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy na czas trwania zawartego przez wyłoniony 

podmiot kontraktu z NFZ. 

Oferta powinna zawierać: 
- zgłoszenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, 

- kopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru, 

- kopię umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, 

- oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji lub o zatrudnianiu specjalistów z kwalifikacjami, o których 

mowa w Ustawie. 

Do realizacji usługi zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje największą liczbę godzin 

świadczenia usług. 

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Oferentami jest p. Małgorzata Szelest Naczelnik Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 3, pokój 1010, w godzinach pracy Starostwa 

w godzinach 8.00-16.00, nr tel. 42 205-03-79 lub 42 632-04-40, e-mail: ps@lodzkiwschodni.pl 

Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym 

załącznik do niniejszego zaproszenia. 

Podpisane oferty należy przestać pocztą lub złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego 

w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, VI piętro, pok. 606, w terminie do dnia 27 grudnia 

2019 r., do godz. 16.00, w kopercie opatrzonej napisem: ,,Świadczenie usług opieki 

stomatologicznej nad uczniami uczęszczającymi do szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Łódzki Wschodni". 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozum1ema z więcej niż jednym 

świadczeniodawcą. 

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny. 



Załącznik do zapytania ofertowego na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad 
uczniami. 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. Proponowana liczba godzin udzielania świadczeń w 

jednym tygodniu 

9. Proponowana liczba uczniów, którzy będą objęci opieką 

przez oferenta 

10. Miejsce realizacji świadczeń opieki stomatologicznej 

Przewidywana organizacja udzielania świadczeń (z uwzględnieniem dni godzin przyjmowania 

uczniów) 

Oświadczam, że w przypadku, gdy moja oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

zobowiązuję się do zawarcia umowy z zamawiającym we wskazanym przez niego miejscu 

i terminie. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionej 

przeze mnie ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia oferty, zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

podpis oferenta 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łodzi z siedzibą 
90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3, reprezentowane przez Starostę Łódzkiego Wschodniego. 
2. Administrator informuje, że w celu należytej ochrony danych osobowych powołał inspektora 
ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@lodzkiwschodni.pl 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych związane jest z wypełnieniem obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiat Łódzki 
W schodni, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach, o których mowa w pkt 3 i mogą być 
udostępnione innym podmiotom lub kategoriom odbiorców, którymi mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 
w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 
prawa. 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
8. Na podstawie zapisów Rozporządzenia, w związku z przetwarzaniem przez Administratora 
danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych (art. 15); 
b) prawo do sprostowania danych (art. 16); 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2*) 
9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o któym mowa w art. 20 Rozporządzenia; 
c) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania daanych 

osobowych, gdyż podstwą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia. 

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

•Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub pawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego . 


