
«TableStart:SzablonAktyKierowania» 
ZARZĄDZENIE Nr 2895/2019 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 30.10.2019 r. 
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zmieniające zarządzenie Nr 2749/2019 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia 
konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw 

grypie po 65 roku życia, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia  
„Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru jego 

realizatorów 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815), art. 48 ust. 1 i ust. 5 i art. 48b ust. 1, 
ust. 2-4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905), uchwały nr VI/106/19 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia 
„Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz Dz. III ust. 1 załącznika do zarządzenia Nr 2749/2019 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację  
w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia, określonego w Miejskim 
Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru 
jego realizatorów zarządza się, co następuje:  
 

 § 1. W załączniku do zarządzenia Nr 2749/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  
21 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację  
w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia, określonego 
w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz określenia 
wymagań, kryteriów i zasad wyboru jego realizatorów, Dział VI otrzymuje brzmienie: 

 
„VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert. 

Termin składania ofert upływa w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 15.00. Oferty, wyłącznie  
w formie papierowej, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Wydziału Polityki 
Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,  
III piętro, pokój 17, z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i nazwy programu polityki 
zdrowotnej. Oferty złożone w innych lokalizacjach lub dostarczone po upływie terminu 
składania ofert (decyduje data i godzina wpływu) uznawane będą za niespełniające wymogów 
formalnych.”. 

 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


