„Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 17.04.2018
Rozeznanie cenowe nr 08_1/5.4/2018
Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 – 101 Białystok zaprasza do złożenia
oferty cenowej na realizację zajęć teoretycznych w ramach projektu „Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i
położnych”

nr

POWR.05.04.00-00-0031/15

(umowa

nr

POWR.05.04.00-00-0031/15-00/2925/513),

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, V oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru Zdrowia PO WER, Działanie 5.4
Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza
równowartości 50 000 zł netto.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć teoretycznych w ramach projektu „Podnosimy kwalifikacje
pielęgniarek i położnych”. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni kadrę dydaktyczną do poprowadzenia
następujących kursów:
1)

kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – 1 edycja

2)

kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – 1 edycja

Kadra dydaktyczna musi spełniać wymagania określone w tym zakresie w poniżej wskazanych programach
kursów, dostępnych na stronie http://www.ckppip.edu.pl:
1)

Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”, program z dnia
14.12.2016 (aktualizacja z 31.08.2017)

2)

Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”, program z
dnia 19.08.2015 (aktualizacja z 31.08.2017)

Ceny w ofercie przetargowej wpisane do Oferty (załącznik nr 1) muszą obejmować wszystkie koszty oraz
zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podane w wartości
brutto.
Zaproszenie do złożenia Oferty szacunkowej nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu Ustawy z 29.01.2004 – Prawo Zamówień
Publicznych, a złożenie przez Oferty szacunkowej nie rodzi roszczenia o zawarcie umowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.05.2018-30.11.2018
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WYMAGANE DOKUMENTY
1. Pełnomocnictwo do podpisania (złożenia oferty), jeżeli osoba podpisująca (składająca) ofertę nie jest
upoważniona do tej czynności na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w
przypadku podpisania oferty przez przedstawiciela Oferenta (w formie oryginału lub poświadczonej
notarialnie

kopii).

Pełnomocnictwo

powinno

być

udzielone

przez

osoby uprawnione

do

reprezentowania Oferenta.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
3. Wykaz Kadry dydaktycznej, którą dysponuje oferent (wg załącznika nr 4 do niniejszego Zapytania
ofertowego). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób wymienionych
w załączniku nr 4.
4. Oświadczenie Oferenta (wg załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego).

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 26.04.2018:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Jurowiecka 56, II piętro (sekretariat), 15-101
Białystok, lub
b) poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej na adres Zamawiającego.
2. Rozeznanie cenowe zamieszczono na stronie: www.ordo.info.pl

XI. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Oferenta z Zamawiającym
Załącznik 3 Wykaz posiadanej Kadry dydaktycznej
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Załącznik nr 1
Białystok, ….04.2018 r.

Formularz ofertowy
Do Polskiego Centrum Edukacji
i Analiz ORDO sp. z o. o.
ul. Jurowiecka 56
15-101 Białystok

Odpowiadając na Rozeznanie cenowe nr 08_1/5.4/2018 na realizację zajęć teoretycznych w ramach projektu
„Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu
ofertowym:
1.

Oferuję realizację następujących kursów:
 Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych
(w

przeliczeniu

na

jedną

godzinę

szkoleniową

wynosi

brutto:

......................

PLN,

słownie..................................................................................................................................)
 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
(w

przeliczeniu

na

jedną

godzinę

szkoleniową

wynosi

brutto:

......................

PLN,

słownie...................................................................................................................... ............)
2.

Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania w/w przedmiotu zamówienia.

3.

Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania w/w przedmiotu
zamówienia.

4.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do wykonywania działalności i czynności w zakresie, w jakim ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5.

Imię i nazwisko Oferenta/ Nazwa firmy:…………………………………

6.

NIP:…………………………………

7.

Adres:……………………………...

8.

Adres do korespondencji: ……………………………

9.

Telefon kontaktowy ……………………………………

............................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele Oferenta/
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Załącznik 2 do Rozeznania cenowego

Białystok, dn. ….04.2018 r.

OŚWIADCZENIE
Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym
Składając ofertę do Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o. o. przy ulicy Jurowieckiej 56,
w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na zapewnienie Kadry dydaktycznej w ramach
projektu „Podnosimy kwalifikacja pielęgniarek i położnych” (znak sprawy 08_1/5.4/2018)
oświadczam, że brak jest pomiędzy ………………………………………………................................................,
a Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. jak i upoważnionymi do zaciągania w jej imieniu osób
oraz osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ww. procedury,
jakichkolwiek powiązań tak kapitałowych jak i osobowych polegających w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub innej osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) postawania w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

.....................................................
(podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 3 do Rozeznania cenowego

Białystok, dn. …..04.2018 r.
...............................................
(pieczęć Oferenta)

Wykaz posiadanej Kadry dydaktycznej
Składając ofertę w prowadzonym postępowaniu, prowadzonym w trybie rozeznania cenowego na
zapewnienie kadry dydaktycznej do projektu „Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych” (znak sprawy
08_1/5.4/2018) oświadczamy iż dysponujemy następującym potencjałem kadrowym:

Lp.

Imię i nazwisko

kwalifikacje

Załączone

Podstawa do

dokumenty

dysponowania

1.
2.
3.

....................................................
(podpis osoby upoważnionej)

