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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NIEAKTUALNA 

zmieniona treść w aktualnej SIWZ została podkreślona 

Nr: POWER/03/2016 

 

Zamówien ie  udz ie lane  w t ryb ie  

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

 

O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI, KTÓRA NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W 

ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209.000,00 EURO 

 

 

na pełnienie funkcji Kierowników kursów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i 

położnych. 

 

Usługi edukacji medycznej 

CPV 80320000-3 

 

Usługi szkolenia specjalistycznego 

CPV 80510000-2  

 

 Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej 

Ustawą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORZĄDZIŁ: Kamil Zbroja 

   

   Data: 26.07.2016   Podpis: ………………………… 
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Zamawiający: 

Zamawiającym jest:  

 

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 

 

2. Adres: ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki 

 

3. Adres poczty elektronicznej: przetargi@kamilzbroja.eu 

 

4. Strona internetowa: http://pwsz.suwalki.pl/web/bip 

 

5. Numer telefonu: 500 205 198; 

 

6. Numer faksu: 58 620 80 57; 

 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość 

części zamówienia wynosi 40.  

 

8. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej. 

 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

11. Rozliczenia będą odbywały się w złotych polskich. 

 

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

14. Zamawiający nie stawia wymagań na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

  

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Kierowników kursów oparciu o 

Programy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w podziale 

na następujące Części: 

 

1. Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków, wypisywanie recept 

 Część I zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Białystok 

 Część II zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Suwałki 

 Część III zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Część IV zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Część V zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Część VI zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

mailto:przetargi@kamilzbroja.eu
http://pwsz.suwalki.pl/web/bip
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 Część VII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Mława 

 Część VIII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Warszawa 

 Część IX zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 Część X zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 

2. Kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w 

leczeniu systemowym nowotworów 

 Część XI zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Białystok 

 Część XII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Suwałki 

 Część XIII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Część XIV zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Część XV zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Część XVI zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Część XVII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Mława 

 Część XVIII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Warszawa 

 Część XIX zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 Część XX zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 

3. Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne 

 Część XXI zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Białystok 

 Część XXII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Suwałki 

 Część XXIII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Część XXIV zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Część XXV zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Część XXVI zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Część XXVII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Mława 

 Część XXVIII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Warszawa 

 Część XXIX zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 Część XXX zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 

4. Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne 

 Część XXXI zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Białystok 

 Część XXXII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Suwałki 

 Część XXXIII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Część XXXIV zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Część XXXV zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Część XXXVI zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Część XXXVII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Mława 

 Część XXXVIII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Warszawa 

 Część XXXIX zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 Część XXXX zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 

Szczegółowe programy kursów i szkoleń zawierają załączniki do niniejszej SIWZ. 

Dokładne miejsca organizacji i przeprowadzenia zajęć Zamawiający poda 

Wykonawcom niezwłocznie po rozstrzygnięciu postepowania przetargowego na usługi 
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wynajmu sal szkoleniowych, z zastrzeżeniem, że miasta, w których realizowane będą 

kursy i szkolenia nie ulegną zmianom. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. ustalenie szczegółowego planu zajęć objętych programem kursu 

kwalifikacyjnego i sprawowanie nadzoru nad realizacją tego planu; 

2. opracowanie wykazu aktualnego piśmiennictwa i innych pomocy niezbędnych 

w procesie samokształcenia; 

3. sprawowanie nadzoru nad planową realizacją zajęć teoretycznych; 

4. zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych 

przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego, w ramach szkolenia 

praktycznego; 

5. ocenianie przygotowanych przez pielęgniarkę, położną opracowań 

teoretycznych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego; 

6. organizowanie zaliczeń przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego; 

7. wskazywanie opiekunów staży cząstkowych, uprawnionych do 

przeprowadzenia szkolenia praktycznego; 

8. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu kursu 

kwalifikacyjnego. 

 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych. 

  

II. Termin realizacji zamówienia 

 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od podpisania umowy do 

28.02.2017 roku. 

 

2. Szczegółowy program oraz termin realizacji poszczególnych usług będzie 

opracowywany na bieżąco przez Wykonawców (Kierowników kursów) i 

Zamawiającego (Organizatora kursów). 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków, wykaz oświadczeń lub dokumentów, 

jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniają 

poniższe warunki udziału w postępowaniu i złożą wraz z ofertą wymagane dokumenty: 
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Lp. 

Warunek udziału 

w postępowaniu 

na podstawie art. 

22 ustawy Pzp 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania 

warunku na podstawie art. 22 ustawy Pzp. 

Dokument 

potwierdzający 

spełnianie warunku 

udziału w postępowaniu 

na podstawie art. 44 i 26 

ust. 2d. ustawy Pzp i/lub 

Rozporządzenia Prezesa 

Rady ministrów w 

sprawie dokumentów, 

jakich może żądać 

zamawiający od 

wykonawcy, oraz form, 

w jakich te dokumenty 

mogą być składane 

1. 

Posiadanie 

uprawnień do 

wykonywania 

określonej 

działalności lub 

czynności, jeżeli 

przepisy prawa 

nakładają 

obowiązek ich 

posiadania. 

Zamawiający stawia szczegółowych wymagań w 

tym zakresie. 

Oświadczenie w Formularzu 

ofertowym zgodnie z art. 44 

ustawy Pzp. 

2. 
Posiadanie wiedzy i 

doświadczenia. 

Zamawiający stawia szczegółowych wymagań w 

tym zakresie. 

Oświadczenie w Formularzu 

ofertowym zgodnie z art. 44 

ustawy Pzp. 

3. 

Dysponowanie 

odpowiednim 

potencjałem 

technicznym oraz 

osobami zdolnymi 

do wykonywania 

zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje i/lub będzie 

dysponował minimum jedną osobą, która spełnia 

łącznie następujące warunki: 

Kierownikiem kursu kwalifikacyjnego może być 

pielęgniarka, położna, która spełnia co najmniej 

jeden z następujących warunków: 

1. posiada tytuł zawodowy magistra 

pielęgniarstwa lub magistra położnictwa oraz 

co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie 

w dziedzinie pielęgniarstwa będącej 

przedmiotem kursu kwalifikacyjnego; 

2. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej 

zastosowanie w ochronie zdrowia oraz co 

najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, w 

dziedzinie będącej przedmiotem kursu 

kwalifikacyjnego i jest aktualnie zatrudniona w 

tej dziedzinie. 

Wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, 

w szczególności 

odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia, 

a także zakresu 

wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania 

tymi osobami oraz 

oświadczenia, że osoby, 

które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień 

- według załącznika. 
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4. 

Sytuacji 

ekonomicznej i 

finansowej. 

Zamawiający stawia szczegółowych wymagań w 

tym zakresie. 

Oświadczenie w Formularzu 

ofertowym zgodnie z art. 44 

ustawy Pzp. 

5. 
Brak podstaw do 

wykluczenia. 
Uregulowane art. 24 ustawy Pzp. 

Oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia 

złożone na podstawie 

Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 19 

lutego 2013 w sprawie 

rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy 

oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być 

składane §3.1 pkt 1) 

oraz 

listę podmiotów należących 

do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo 

informację o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej 

na podstawie art. 26 ust. 

2d. 

 

Dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający w celach 

porównawczych może zażądać przedstawienia oryginałów. 

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a 

także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami: 

 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia lub dokumenty przekazywane są w 

formie pisemnej lub faksem na numer: 58 620 80 57 albo też drogą elektroniczną 

na adres email: przetargi@kamilzbroja.eu 

 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

3. W związku z powyższym Zamawiający żąda od Wykonawców niezwłocznego 

potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu faksem lub drogą elektroniczną. 

 

mailto:przetargi@kamilzbroja.eu
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4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego: http://pwsz.suwalki.pl/web/bip 

 

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kamil Zbroja. 

 

V. Wymagania dotyczące wadium: 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

VI. Termin związania ofertą: 

Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej 

na składanie ofert. 

VII. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Zaleca się przygotowanie ofert z wykorzystaniem załączników do niniejszej SIWZ. 

 

2. Oferta winna zawierać: 

 treść wymienioną w Formularzu ofertowym, 

 oświadczenia i dokumenty wymagane częścią III niniejszej SIWZ. 

 

 

3. Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości, co do jej 

treści. 

 

4. Wykonawca winien wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

 

5. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli                    

w imieniu wykonawcy. 

 

6. Zaleca się, żeby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane oraz 

żeby była ona trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej przypadkową 

dekompilację. 

 

7. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wskazanym w SIWZ w zamkniętej 

kopercie oznaczonej jako: 

 

OFERTA na pełnienie funkcji Kierowników kursów kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych. 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED: 8.08.2016 r. GODZINĄ 10.30 

 

VIII. Miejsce oraz termin składania o otwarcia ofert. 

 

1. Oferty należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowa im. Edwarda F. 

Szczepanika w Suwałkach przy ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki. 

http://pwsz.suwalki.pl/web/bip
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2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 8.08.2016 r. o godzinie 

10.00. 

 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowa im. Edwarda F. 

Szczepanika w Suwałkach przy ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki dnia 

8.08.2016 r. o godzinie 10.30. 

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

Cenę należy obliczyć i wpisać do Formularza ofertowego w następujący sposób: 

 W rubryce cena ofertowa brutto należy podać całkowite wynagrodzenie brutto 

ryczałtowe zawierające wszystkie opłaty, podatki oraz koszta związane z realizacją 

zamówienia obejmującą łączne wynagrodzenie za pełnienie funkcji Kierownika kursu 

danej części zamówienia. 

Podana cena ma charakter ryczałtowy, jest ostateczna i Zamawiający nie poniesie 

żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert: 

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów 

oceny ofert: 

Nr NAZWA KRYTERIUM 
WAGA 

(Wg) 

1. 
Całkowita cena za pełnienie funkcji Kierownika 

dla danej części zamówienia 
60% 

2. 
Doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji 

Kierownika kursu 
40% 

 

KRYTERIUM I (cena całkowita za pełnienie funkcji Kierownika kursu dla danej części 

zamówienia przez cały okres trwania kursu) 

Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu 

ofertowym i obliczane według następującego wzoru: 

      

Cn 

P  =   ----------   x 100 pkt. x Wg 

    Cb 

  

gdzie: 

 P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie 

 Cn - oznacza cenę całkowitą brutto oferty najtańszej 

 Cb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty 

 Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg 
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KRYTERIUM II (doświadczenie osób, które będą pełniły funkcje Kierowników kursów):  

Oferty oceniane będą w następujący sposób: 

 

Oceniane będzie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika kursu zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek 

oraz na podstawie Programu Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych. 

 

Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonego na formularzu ofertowym 

oświadczenia o doświadczeniu w pełnieniu funkcji Kierownika kursów w okresie 3 lat 

przed terminem składania. 

  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

10 punktów za pełnienie funkcji Kierownika jednego kursu. 

 

Maksymalnie w kryterium można uzyskać 100 punktów za pełnienie funkcji Kierownika 

10 i więcej kursów. 

 

Ilość otrzymanych w kryterium II punktów zostanie pomnożona przez wagę – Wg. 

 

Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą 

stanowiły ocenę oferty. 

Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska 

najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert. 

 

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego: 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

 

 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i 

nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, 

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i 

łączną punktację, 

 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 

 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 

informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, na stronie internetowej 

oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
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3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie 

wezwany do dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentów 

potwierdzających, że osoby wskazane w ofercie jako odpowiedzialne za 

świadczenie usług posiadają wymagane niniejszą SIWZ oraz zgodne ze złożoną 

ofertą wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia. 

4. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy 

Wykonawca, którego oferta została wybrana niezwłocznie dostarczy 

Zamawiającemu oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym osób 

odpowiedzialnych za świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: 

 

UWAGA: Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w 

projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile: 

- obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej 

realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie, 

- łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z 

innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie 

przekracza 276 godzin miesięcznie, 

- wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone protokołem sporządzonym 

przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz 

ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na 

wykonanie zadań w projekcie. 

5. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, Zamawiający zweryfikuje przed 

zaangażowaniem osoby do projektu. Warunki te powinny być spełnione w całym 

okresie realizacji zamówienia, przy czym w przypadku wystąpienia 

nieprawidłowości w zakresie spełnienia powyższych warunków wynagrodzenie w 

części lub całości nie zostanie wypłacone lub zostanie zwrócone przez Wykonawcę. 

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z 

Opisem przedmiotu zamówienia zgodnym z niniejszą SIWZ. 

2. Płatności za zrealizowanie zamówienia dokonywane będą po zrealizowaniu usługi 

na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę rachunków wraz z dokumentami 

wynikającymi z przepisów regulujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 

położnych oraz protokołów odbioru usług zatwierdzonych przez osobę 

wyznaczoną przez Zamawiającego potwierdzającymi zrealizowanie usług. 

3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz z ewidencją 

przeprowadzonych zajęć. W przypadku braku środków finansowych na koncie 



 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strona 12 z 21 

projektu płatność zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu kolejnej transzy 

dotacji bez odsetek za opóźnienie. 

4. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do: 

 wykonawca zapewnia, że realizacja zamówienia będzie zgodna z Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, 

 wykonawca zapewnia, że łączne zaangażowanie zawodowe osób 

odpowiedzialnych za świadczenie usług przez cały okres realizacji zamówienia nie 

przekroczy 276 godzin miesięcznie, a wykonanie prac będzie potwierdzone 

protokołem sporządzonym przez te osoby, wskazującym prawidłowe wykonanie 

zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym 

poświęconych na wykonanie zadań w projekcie. 

 w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie spełnienia powyższych 

warunków wynagrodzenie w części lub całości nie zostanie wypłacone lub 

zostanie zwrócone przez Wykonawcę. 

 

5. Zleceniodawca ma prawo do dokonania kontroli przebiegu i sposobu rezlizacji 

zamówienia. 

 

6. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z dokumentami programowymi 

znajdującymi się na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce 

/Zapoznaj się z prawem i dokumentami. 

 
7. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na podstawie Programu Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych stanowiącego załącznik do 

umowy. 

 
8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób zgodny  z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 

101 poz. 926 z późn. zmianami) oraz  z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

9. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, 

przekazanych niniejszą Umową wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w ramach 

projektu, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy lub w zakresie niezbędnym w 

realizacji projektu i udzieleniu wsparcia. 

10. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wymagania określone w rozdziale 5 ustawy                     

o ochronie danych osobowych, dotyczące zabezpieczenia danych przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą lub 

uszkodzeniem. 

11. Wykonawca oświadcza, iż sposób prowadzenia dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu 

zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych są zgodne z przepisami 

rozporządzenia  w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzeń i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

12. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom 

trzecich w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. 

13. Na wezwanie Zamawiającego lub innych organów kontrolnych Wykonawca 

niezwłocznie zapewni wgląd do powyższych dokumentów wskazanym w wezwaniu 

osobom. 

 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kary umownej za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach: 

 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy  - 10 % wynagrodzenia, 

 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego – 10 % wynagrodzenia, 

 Przez wynagrodzenie, o którym mowa należy rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe 

brutto, określone w umowie. 

 

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia: 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” przysługuje odwołanie. 

Odwołanie przysługuje na: 

1. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3. odrzucenia oferty odwołującego. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 
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Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2. 

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego 

systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 

dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

 

XV. Załączniki: 

Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

1. Wzór Formularza ofertowego; 

2. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy; 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenia, że osoby, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

4. Programy kursów. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, ul. Teofila 

Noniewicza 10, 16-400 Suwałki 

 

  Wykonawca: ......................................................... 

  Adres....................................................................   

  Tel./Fax................................................................ 

  E-mail................................................................... 

  NIP: ..................................................................... 

 

 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji 

Kierowników kursów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oferuję 

wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 

 

Oświadczam, że: 

 

- Posiadam uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 

- Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia; 

- Dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji 

zamówienia 

- Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej niezbędnej do realizacji zamówienia; 

- Zapoznałem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń; 

- Jestem związany ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert; 

- Zrealizuję zamówienie w terminach zgodnych z SIWZ, 

- Następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcom: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 

5 ustawy PZP.* 

 

lub  

 

- Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

PZP i w załączeniu przekazuję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*. 

 

Ilekroć mowa o grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są 

kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 

przedsiębiorcę. 

 

* - niewłaściwe należy skreślić. 

 

UWAGA – zamawiający nie ogranicza ilości części na które może złożyć ofertę jeden Wykonawca. 

Należy jednak mieć na uwadze, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza w celu zawarcia umowy zobowiązany będzie dostarczyć oświadczenie osób 

wskazanych jako odpowiedzialne za świadczenie usług w zakresie zaangażowania zawodowego, 

które nie może przekroczyć 276 godzin  miesięcznie. 

 

Oferuję wykonanie następujących części zamówienia: 
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Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków, wypisywanie recept 

 Część I zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Białystok 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część II zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Suwałki 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część III zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część IV zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część V zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część VI zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część VII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Mława 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część VIII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Warszawa 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część IX zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część X zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 
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Kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym 

nowotworów 

 

 Część XI zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Białystok 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Suwałki 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XIII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XIV zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XV zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XVI zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XVII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Mława 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XVIII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Warszawa 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XIX zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XX zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 
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Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne 

 

 Część XXI zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Białystok 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Suwałki 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXIII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXIV zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 

 Część XXV zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXVI zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXVII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Mława 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXVIII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Warszawa 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXIX zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXX zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 
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Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne 

 Część XXXI zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Białystok 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXXII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Suwałki 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXXIII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXXIV zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Olsztyn 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXXV zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXXVI zamówienia: grupa około 20 osób w Trójmieście 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXXVII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Mława 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXXVIII zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Warszawa 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXXIX zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

 Część XXXX zamówienia: grupa około 20 osób w miejscowości Lublin 

 Łączną cenę ryczałtową brutto:………………………………………………….… za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Słownie złotych:……………………………………………………………………………. za pełnienie funkcji Kierownika kursu. 

 Oświadczam, że osoba wskazana pełniła w ostatnich trzech latach ……………… funkcji Kierownika kursu. 

 

Podpisano: 

........................................................ 
   (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE z ART. 24 USTAWY – P.Z.P. 

 

 Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na pełnienie funkcji Kierowników kursów kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Jestem świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny 

(Dz.U. Nr 88 poz.553 z dnia 02.08.1997r.) art. 297, § 1 (kto w celu uzyskania dla 

siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 

poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 

oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego 

zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.) 

 

 

 

 

Podpisano: 

 

 

........................................................ 
   (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami. 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji Kierowników 

kursów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  oświadczam, iż dysponuję 

i/lub będę dysponował następującym potencjałem kadrowym: 
Nr 

części 

Zamówi

enia 

Minimalne wymagania do 

spełnienia łącznie 

Imię i 

nazwisko 
Wykształcenie Kwalifikacje Doświadczenie 

Podstawa do 

dysponowania 

 

Zamawiający uzna warunek za 

spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje i/lub 

będzie dysponował minimum 

jedną osobą, która spełnia 

łącznie następujące warunki: 

Kierownikiem kursu 

kwalifikacyjnego może być 

pielęgniarka, położna, która 

spełnia co najmniej jeden z 

następujących warunków: 

1. posiada tytuł zawodowy 

magistra pielęgniarstwa 

lub magistra położnictwa 

oraz co najmniej 

pięcioletni staż pracy w 

zawodzie w dziedzinie 

pielęgniarstwa będącej 

przedmiotem kursu 

kwalifikacyjnego; 

2. posiada tytuł specjalisty w 

dziedzinie pielęgniarstwa 

lub w dziedzinie mającej 

zastosowanie w ochronie 

zdrowia oraz co najmniej 

pięcioletni staż pracy w 

zawodzie, w dziedzinie 

będącej przedmiotem 

kursu kwalifikacyjnego i 

jest aktualnie zatrudniona 

w tej dziedzinie. 

     

 Oświadczam, że osoby wskazane w tabeli powyżej posiadają wymagane ustawami uprawnienia. 

 

Podpisano: 

....................................................... 
   (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


