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Załącznik nr 1 do IWZ 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja II edycji warsztatów interdyscyplinarnych 

z udziałem służb ratunkowych, czyli straży pożarnej i zespołów pogotowia ratunkowego dla 

studentów kierunku pielęgniarstwo PWSIiP w Łomży 

1. Pełny Opis tematyki szkolenia:.  

Warsztaty umożliwią studentom kierunku Pielęgniarstwo przećwiczenie wraz ze służbami 

ratunkowymi metodami symulacji działań tzw. terenowych. W trakcie warsztatów będą 

prowadzone zajęcia symulacji medycznej zakładające udział studentów w działaniach 

symulacyjnych we współpracy z zespołami służb ratunkowych - straży i pogotowia 

ratunkowego.  

2. Sposób realizacji szkolenia:  

2.1. Wykonawca zrealizuje II edycje warsztatów interdyscyplinarnych, w każdej edycji 

weźmie udział 50 osób. 

2.2. Wykonawca odpowiedzialny za realizację szkolenia jest zobowiązany do  opracowania i 

przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu 

i programu warsztatów na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

2.3. Harmonogram szkolenia przedstawiony przez Wykonawcę podlega akceptacji przez 

Zamawiającego najpóźniej jeden dzień przed planowym rozpoczęciem szkolenia. 

2.4. Zamawiający dopuszcza i umożliwia konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego 

w kwestii  doprecyzowania szczegółów organizacji i przebiegu warsztatów.  

2.5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na miejscu warsztatów: 

2.5.1. punktów symulacyjnych  

2.5.2. udziału zespołów ratunkowych wraz z wyposażeniem 

2.5.3. udziału zespołów straży pożarnej 

2.5.4. wyposażenia medycznego 

2.5.5. sprzętu zużywalnego 

2.5.6. odpowiednią koordynację działań w trakcie warsztatów 

2.5.7. instruktorów/trenerów symulacji medycznej odpowiedzialnych za przygotowanie, 

przeprowadzenie warsztatów interdyscyplinarnych 
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2.6. Wykonawca zapewnia uczestnikom warsztatów: 

2.6.1. materiały dydaktyczne 

2.6.2. ambulanse 

2.6.3. samochody straży pożarnej  

2.6.4. wyposażenie stanowisk symulacyjnych 

2.6.5. materiały zużywalne 

2.6.6. zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające uczestnictwo studenta w warsztatach 

interdyscyplinarnych. Zaświadczenia/Certyfikaty powinny zawierać logotypy (Unii 

Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) oraz nazwę projektu 

które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową. Informacje o obowiązku 

zamieszczania tych oznaczeń będzie przekazywał Wykonawcy Asystent Projektu. 

2.6.7. obiad w formie stołu szwedzkiego z uwzględnieniem odrębności żywieniowych np. 

wegetarian (na obiad składa się zupa+ drugie danie + surówka),  

2.6.8. wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, kawę/ herbatę, mleko do kawy, cytrynę, 

suche ciastka, cukier 

2.7. Wykonawca przeprowadzi ewaluację – ocenę szkolenia za pomocą ankiet 

ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. 

3. Planowany termin organizacji warsztatów:  

 I edycja (50 osób): wrzesień – grudzień 2020 

 II edycja (50osób): maj 2021 

Precyzyjny termin szkolenia zostanie określony pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym 

co najmniej  7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.  

4. Miejsce szkolenia:  warsztaty terenowe na terenie miasta Łomża. 

5. Długość szkolenia/kursu: jednodniowe warsztaty trwające 8 godzin. 

6. Planowana liczba uczestników: 50 osób w każdej edycji. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


