
  
 

 

Projekt „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży”  nr  POWR.05.03.00-00-0085/17 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru 
zdrowia, Działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

 

 

Łomża, 29.06.2019 r. 

Znak sprawy: KZp.272.5.19.CSM 

 

Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na usługi społeczne dotyczące przygotowania  

i przeprowadzenia szkolenia pn. „Udział w warsztatach letnich interdyscyplinarnych  

z symulacji medycznej” dla 15 osób (14 studentów i opiekuna zatrudnionego w PWSIiP  

w Łomży  w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży”  nr  

POWR.05.03.00-00-0085/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 

priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na 

kierunkach medycznych. 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży informuje, że w 

dniu 28.06.2019 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania 

ofertowego. Wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia jak poniżej: 

 

Pytanie 1 

Załącznik nr 1/ Punkt 2.4 Sposób realizacji szkolenia/ podpunkt g. ma brzmienie: 

"Szkolenie będzie odbywało się u Wykonawcy, dysponującym Centrum Symulacji Medycznej 

lub posiadającym umowę najmu dołączoną do formularza ofertowego" 

Proszę o informacje czy zamiast umowy do formularza ofertowego może być dołączona 

deklaracja Wykonawcy o tym, że będzie zapewniona dostępność wskazanych w ofercie sal? 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający z zapisami IWZ 

 

Pytanie 2 

Załącznik nr 1/ Punkt 7 ma brzmienie:  "Zajęcia interdyscyplinarne mają być realizowane w 

grupach max.3-4 osobowych z udziałem innych medycznych grup zawodowych np. studenci 

ratownictwa medycznego, ratownicy medyczni, studenci wydziału lekarskiego, lekarze 

medycyny itp."  

Proszę o informację z jakiego kierunku będą studenci uczestniczący w warsztatach letnich? 
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Czy interdyscyplinarność rozumiana jest jako udział studentów/innych profesjonalistów jako 

uczestników szkolenia? I udział tych osób ma zapewnić Wykonawca? Czy jest to raczej 

wymaganie, aby pracujący z uczestnikami trenerzy  byli różnej profesji?  

 

Wyjaśnienie:  

Uczestnicy to studenci kierunku pielęgniarstwo I stopnia. Zajęcia interdyscyplinarne mają być 

realizowane w grupach max.3-4 osobowych z udziałem innych grup zawodowych lub 

studentów kierunków medycznych. Wymagania co do trenerów zostały określone w IWZ. 

 

 

W imieniu Zamawiającego: 

          p.o. Kanclerz 

mgr inż. Artur Bałdowski 
 

 

 


