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Ogłoszenie

Numer

2020-2514-11814

Id

11814

Powstaje w kontekście projektu

POWR.03.05.00-08-0REG/18 - KPK III REG - Zintegrowany Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży etap III

Tytuł

POWR.03.05.00-00-ZR46/18 - KPK III REG - Zintegrowany 
Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży etap III

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-10-15
1. Istotne Warunki Zamówienia
2. 9.�Program kursów specjalistycznych zatwierdzony przez Ministra Zdrowia – załącznik nr 9
3. 9.�Program kursów specjalistycznych zatwierdzony przez Ministra Zdrowia – załącznik nr 9
4. 9.�Program kursów specjalistycznych zatwierdzony przez Ministra Zdrowia – załącznik nr 9
5. 4.�Formularz ofertowy - załącznik nr 4
6. 5.�Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 5
7. 6.�Wykaz wykonywanych usług doświadczenie wykonawcy – załącznik 6
8. 7.�Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 7
9. 8.�Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 1
10. 1.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
11. 2.�Wzór umowy - załącznik nr 2
12. 3.�Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2020-10-15

Data ostatniej zmiany

2020-10-15

Termin składania ofert

2020-10-23 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-11
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży
Akademicka 14
18-400 Łomża
NIP: 7181947148

Osoby do kontaktu

Edyta  Michalak
tel.: 086 215 59 53
e-mail: zamowienia@pwsip.edu.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zadanie 1

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

ZADANIE 1 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia – kursu specjalistycznego pn. „Resuscy-tacja 
krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych
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Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Łomża

Gmina

Łomża

Miejscowość

Łomża

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie 
posiadania doświadczenia w  okresie ostatnich 3 lat przed  upływem  terminu  składania  ofert (a  jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy, w  tym  okresie), wykonali co najmniej 3 szkolenia – 
kursy specjalistyczne w zakresie prowadzenia kształcenia po-dyplomowego pielęgniarek i położnych

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają: 
1�wymagania określone w programie zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia, opublikowanym 
przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w zakresie danego kursu 
specjalistycznego; 
2�kryteria art.75 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 Nr 174 poz. 1039 z 
póź. zm.)
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Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Wykonawca zobowiązany jest do załączania do Formularza ofertowego:
1�aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” dokonanym przez składającego ofertę.
2�Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia oraz posiadaniu uprawnień do prowadzenia 
szkoleń podyplomowych pielęgniarek i położnych  – zgodnie z załącznikiem nr 5.
3�Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat od daty wszczęcia postępowania, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem przedmiotu, dat wykona-nia i odbiorców - zgodnie 
z załącznikiem nr 6 oraz dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie.
4�Oświadczenie o braku powiązań - zgodnie z załącznikiem nr 7.
5�Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 RODO – zgodnie z załącznikiem nr 8

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń - kursów specjalistycznych dla pielęgnia-rek i położnych 
–   40%
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Część: 2

Tytuł części 2

Zadanie 2

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

ZADANIE 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia – kursu specjalistycznego pn. „Wykonanie 
i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Łomża

Gmina

Łomża
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Miejscowość

Łomża

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie 
posiadania doświadczenia w  okresie ostatnich 3 lat przed  upływem  terminu  składania  ofert (a  jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy, w  tym  okresie), wykonali co najmniej 3 szkolenia – 
kursy specjalistyczne w zakresie prowadzenia kształcenia po-dyplomowego pielęgniarek i położnych

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają: 
1�wymagania określone w programie zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia, opublikowanym 
przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w zakresie danego kursu 
specjalistycznego; 
2�kryteria art.75 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 Nr 174 poz. 1039 z 
póź. zm.)

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Wykonawca zobowiązany jest do załączania do Formularza ofertowego:
1�aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” dokonanym przez składającego ofertę.
2�Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia oraz posiadaniu uprawnień do prowadzenia 
szkoleń podyplomowych pielęgniarek i położnych  – zgodnie z załącznikiem nr 5.
3�Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat od daty wszczęcia postępowania, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem przedmiotu, dat wykona-nia i odbiorców - zgodnie 
z załącznikiem nr 6 oraz dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie.
4�Oświadczenie o braku powiązań - zgodnie z załącznikiem nr 7.
5�Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 RODO – zgodnie z załącznikiem nr 8

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń - kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych 
–   40%

Część: 3

Tytuł części 3

Zadanie 3

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Zadanie 3 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia – kursu specjalistycznego pn. „Szczepienia 
ochronne” dla pielęgniarek

Kody CPV

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Łomża

Gmina

Łomża

Miejscowość

Łomża

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie 
posiadania doświadczenia w  okresie ostatnich 3 lat przed  upływem  terminu  składania  ofert (a  jeżeli 
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okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy, w  tym  okresie), wykonali co najmniej 3 szkolenia – 
kursy specjalistyczne w zakresie prowadzenia kształcenia po-dyplomowego pielęgniarek i położnych

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają: 
1�wymagania określone w programie zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia, opublikowanym 
przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w zakresie danego kursu 
specjalistycznego; 
2�kryteria art.75 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 Nr 174 poz. 1039 z 
póź. zm.)

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Wykonawca zobowiązany jest do załączania do Formularza ofertowego:
1�aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” dokonanym przez składającego ofertę.
2�Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia oraz posiadaniu uprawnień do prowadzenia 
szkoleń podyplomowych pielęgniarek i położnych  – zgodnie z załącznikiem nr 5.
3�Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat od daty wszczęcia postępowania, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem przedmiotu, dat wykona-nia i odbiorców - zgodnie 
z załącznikiem nr 6 oraz dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie.
4�Oświadczenie o braku powiązań - zgodnie z załącznikiem nr 7.
5�Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 RODO – zgodnie z załącznikiem nr 8

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK
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Opis

cena - 60%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń - kursów specjalistycznych dla pielęgnia-rek i położnych 
–   40%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-10-15 - data opublikowania

-> 2020-10-23 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


