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ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

1. zakup ok. 120 szt. (ilość szczepionek może ulec zmianie) szczepionki ochronnej typu 6, 11, 16 i 18 

przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV);

 wykonanie usługi szczepień dla ok. 40 dziewczynek (ilość osob szczepionych może ulec zmniejszeniu)

przeciwko  wirusowi  HPV  (typ  6,  11,  16  i  18),  w  tym  przeprowadzenie  badania  lekarskiego

kwalifikującego  do  szczepienia  przed  każdą  dawką  szczepienia.  Badanie  oraz  szczepienie

przeprowadzone zostanie w Borku Wlkp., w miejscu wskazanym przez Gminę Borek Wlkp.

 edukcję rodziców/opiekunów prawnych oraz młodzieży poprzez przekazanie informacji o zasadności

i  istocie  szczepienia  przeciwko  wirusowi  HPV  oraz  o  ewentualnych  zagrożeniach  płynących

z zaszczepenia. Spotkanie edukacyjne odbędzie się w Borku Wlkp.

 2.  zakup ok 80 szt. (ilość może ulec zmianie) szczepionki ochronnej typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52

      i 58 przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV);

 wykonanie  usługi  szczepień  dla  ok.  40  dziewczynek  (ilość  osob  szczepionych  może  ulec

zmniejszeniu) przeciwko wirusowi HPV (typ 6, 11, 16 i 18, 31, 33, 45, 52 i 58), w tym przeprowadzenie

badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia. Badanie oraz

szczepienie  przeprowadzone zostanie  w Borku Wlkp.,  w miejscu wskazanym przez  Gminę Borek

Wlkp.

 edukcję rodziców/opiekunów prawnych oraz młodzieży poprzez przekazanie informacji o zasadności

i  istocie  szczepienia  przeciwko  wirusowi  HPV  oraz  o  ewentualnych  zagrożeniach  płynących

z zaszczepenia. Spotkanie edukacyjne odbędzie się w Borku Wlkp.

Złożone oferty powinny zwierać co najmniej nazwę i adres oferenta oraz wartość oferty (brutto).

Oferty należy złożyć do dnia 2 marca 2020r. r. do godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku

Wlkp. (lub drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@borekwlkp.pl lub sekretariat@borekwlkp.pl,)

adres: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. Decyduje data wpływu do Urzędu

Miejskiego  w Borku Wlkp.
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