Szczecin, dn. 13.05.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 12/PROGRESSIO/2021/DFZ
na przeprowadzenie zajęć teoretycznych z Kursu specjalistycznego
„LECZENIE RAN”
organizowanego w ramach projektu pn. „Progressio – Zintegrowany rozwój Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”; POWR.03.05.00-00-Z090/17

I.

Zamawiający:
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin,
NIP: 852-000-67-57
Email: fundusze@pum.edu.pl

II.

Podstawa udzielenia zamówienia:
1. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
ze zm.).
2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 pn. „Progressio - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie”; POWR.03.05.00-00-Z090/17-00

III.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Kod CPV 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
Kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć teoretycznych z Kursu
specjalistycznego „Leczenie ran” dla dwóch edycji o nr 2 i 3, organizowanego w ramach
projektu pn. „Progressio – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie”; POWR.03.05.00-00-Z090/17-00.
3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 6 części zamówienia:
Część 1 – Moduł I
Część 2 – Moduł II
Część 3 – Moduł III część 1
Część 4 – Moduł III część 2
Część 5 – Moduł IV
Część 6 – Moduł VI
Każda część zamówienia odpowiada jednemu modułowi tematycznemu.
Zakres tematyczny zajęć, będących przedmiotem niniejszego zapytania obejmuje:
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ZAJĘCIA TEORETYCZNE (wykłady i ćwiczenia) dla 1 edycji
Liczba
Teoria w podziale na
Moduł
godzin
wykłady i ćwiczenia
teorii

Moduł I






Moduł II

Moduł III
część 1




Moduł III
część 2



Moduł IV



Moduł VI

Patofizjologia i leczenie ran
zakres:
1. Ocena rany
2. Metody zaopatrywania ran
3. Ocena stanu ogólnego i edukacja chorego z raną

Zakażenia ran
Odleżyny i rany nowotworowe
zakres:
1. Patofizjologia i czynniki ryzyka odleżyn
2. Charakterystyka odleżyny
3. Diagnostyka odleżyny
4. Postępowanie miejscowe i ogólne w leczeniu odleżyn
5. Postępowanie z zakażoną odleżyną
Odleżyny i rany nowotworowe
zakres:
1. Powikłania odleżyn
2. Edukacja chorego i jego rodziny w zakresie odleżyn
3. Etiopatogeneza rany nowotworowej, ocena i metody
leczenia
4. Najczęstsze problemy w opiece nad chorym z raną
nowotworową

Oparzenia, odmrożenia, rana urazowa powikłana
Zespół stopy cukrzycowej
zakres:
1. Postępowanie miejscowe i ogólne w leczeniu zespołu
stopy cukrzycowej
2. Neuroosteoartropatia Charcota
3. Edukacja i profilaktyka u chorego zagrożonego
rozwojem zespołu stopy cukrzycowej

2 godziny wykładów
4

2 godziny ćwiczeń x 4
grupy = 8 godzin

10

6 godzin wykładów
4 godziny ćwiczeń x 4
grupy =16 godzin

6

3 godziny wykładów
3 godziny ćwiczeń x 4
grupy = 12 godzin

4

4 godziny wykładów

6

4godziny wykładów
2 godziny ćwiczeń x 4
grupy = 8 godzin

5

5 godzin ćwiczeń x 4
grupy = 20 godzin

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części (moduły), zgodnie
z dokonanym przez Zamawiającego podziałem na części w powyższej tabeli.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia.
4.

Istotne warunki zamówienia:
1) Liczba uczestników jednej edycji: około 30 osób
2) Wykłady odbywać się będą w 1 (jednej) grupie około 30 osobowej.
3) Ćwiczenia odbywać się będą w około 4 (czterech) grupach około 8 osobowych.
4) Godzina dydaktyczna rozumiana jest jako 45 minut.
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5) Termin realizacji zamówienia: 30.06.2022 r. W przypadku wydłużenia okresu realizacji
projektu, termin będzie mógł ulec wydłużeniu – wymagany będzie aneks do umowy.
6) Tryb szkolenia: stacjonarne w formie wykładów lub zajęcia w formie online w zależności
od sytuacji związanej z COVID -19.
7) Miejsce realizacji: zajęcia teoretyczne sale dydaktyczne Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie.
IV. Wymagania i obowiązki wobec Wykonawcy:
1. Wymagania stawiane wykładowcom kursu:
1) Wykładowcami muszą być osoby mające kwalifikacje określone w programie kursu
specjalistycznego Leczenie ran, Centrum Kształcenia Podyplomowego pielęgniarek
i położnych, Program kształcenia dla kursu został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w
dniu 07.12.2018 r. i znajduje się pod adresem https://ckppip.edu.pl/programyksztalcenia/kursy-specjalistyczne/
2) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kursu zgodnie z programem kursu
specjalistycznego Leczenie ran, Centrum Kształcenia Podyplomowego pielęgniarek
i położnych, zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w dniu 07.12.2018 r., który znajduje
się pod adresem strony internetowej podanej w ppkt 1 ).
3) Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią programu kursu specjalistycznego
Leczenie ran, Centrum Kształcenia Podyplomowego pielęgniarek i położnych, Program
kształcenia dla kursu został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 07.12.2018 r.,
który znajduje się pod adresem strony internetowej podanej w ppkt 1 ).
2. Obowiązki wykładowcy:
1) Przeprowadzania zajęć zgodnie z zatwierdzonym programem.
2) Terminowej realizacji powierzonego zadania.
3) Zapewnienia wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne, rzetelne przygotowanie
i przekazanie treści dydaktycznych.
4) Sprawdzanie listy obecności, wpisywanie tematów realizowanych zajęć według wzorów
przekazanych przez Zamawiającego.
5) Przekazania Zamawiającemu oryginałów dokumentów powstałych podczas realizacji zajęć,
tj. imienne listy obecności wraz z podpisem prowadzącego, dzienniki - najpóźniej 5 dni
roboczych po zakończeniu szkolenia.
6) Informowania Zamawiającego w formie ustnej lub elektronicznej o występujących
problemach i trudnościach w realizacji zadania.
V. Warunki udziału w realizacji zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Wykażą brak powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy z Zamawiającym.
2. Dysponują lub będą dysponować, co najmniej 1 osobą, tj. wykładowcą, który
przeprowadzi zajęcia objęte przedmiotem zamówienia. Wykładowca musi posiadać
następujące kwalifikacje i doświadczenie tj.:
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Kwalifikacje i doświadczenie wykładowcy
Wykładowcą może być osoba mająca nie mniej niż 5-letni staż zawodowy w zakresie leczenia ran
odpowiadającym tematyce prowadzonych zajęć oraz spełnia co najmniej jeden z warunków:
I.
Pielęgniarka:
1) stopień naukowy doktora;
2) magistra pielęgniarstwa;
3) tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub:
o opieki długoterminowej – Moduł I,
o epidemiologicznego lub opieki długoterminowej – Moduł II,
o opieki długoterminowej lub opieki paliatywnej – Moduł III,
o diabetologicznego - Moduł VI;
4) tytuł magistra w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i ukończony
kurs specjalistyczny Leczenie ran lub:
o kurs specjalistyczny Medyczna pielęgnacja stóp - Moduł VI;
5) tytuł licencjata pielęgniarstwa i ukończony kurs specjalistyczny Leczenie ran lub:
o kurs specjalistyczny Medyczna pielęgnacja stóp - Moduł VI.
II.

Lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub:
1) naczyniowej, epidemiologii lub mikrobiologii klinicznej – Moduł II,
2) chirurgii naczyniowej lub medycyny paliatywnej - Moduł III,
3) traumatologii i ortopedii narządu ruchu – Moduł IV,
4) naczyniowej lub diabetologii – Moduł IV.

VI.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej poprzez
przesłanie podpisanych i zeskanowanych dokumentów oferty na adres e-mail
fundusze@pum.edu.pl.
2. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Formularz oferty – załącznik nr 1,
b) Oświadczenie – załącznik nr 2,
c) Wykaz osób – załącznik nr 3,
3. Treść ofert musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki
do Zaproszenia.

VII.

Termin, miejsce i warunki składania oferty
1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 21.05.2021 roku do godziny 1500.
2. Kompletne oferty (wraz załącznikami) należy dostarczyć w jednej z poniższych form:
1) przesłać drogą mailową (podpisaną i zeskanowaną ofertę w pliku pdf) na adres email: fundusze@pum.edu.pl
2) wysłać pocztą, kurierem – na adres wskazany w pkt I zapytania ofertowego,
3) dostarczyć osobiście Zamawiającemu - Dział Funduszy Zewnętrznych PUM, poziom
-1, pok. 04.
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3. Oferta powinna zawierać opis (na kopercie lub w tytule e-maila) treści:
„Oferta na Zapytanie ofertowe nr 12/PROGRESSIO/DFZ/2021”.
4. Zapoznanie się z treścią ofert nastąpi w dniu 21.05.2021 r. o godz. 1510 w Dziale
Funduszy Zewnętrznych PUM (pok. 04).
5. Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej ofert.
VIII.

Kryteria oceny ofert.
Jako najkorzystniejszą, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą łączną liczbę
punktów otrzymanych w zakresie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa brutto – 60 pkt
Wartość punktowa w kryterium 1 – „Cena” jest wyliczana wg wzoru:
Wykonawca podaje w Formularzu oferty cenę brutto za jedną godzinę.

Cn

x 100 x R

Cb
gdzie:
R – ranga ocenianego kryterium (60%),
Cn - cena najniższa,
Cb - cena w ofercie badanej.
W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (staż zawodowy
wykładowców) - 40 pkt
Wartość punktowa w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia (staż zawodowy wykładowców w zakresie leczenia ran odpowiadający
tematyce prowadzonych zajęć).
Punktacja będzie przyznawana za liczbę lat stażu zawodowego wykładowców, w zakresie
leczenia ran odpowiadającym tematyce prowadzonych zajęć, w danej części, na podstawie
oświadczenia w Formularzu oferty, w każdej części oddzielnie:
1)
2)
3)
4)

5 – 7 letni staż zawodowy
8 - 10 letni staż zawodowy
11- 14 letni staż zawodowy
15 letni i więcej staż zawodowy

– 10 pkt
– 20 pkt
– 30 pkt
– 40 pkt

W tym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia, będąca sumą punktów uzyskanych za
poszczególne kryteria oceny, w przedmiotowym postępowaniu wynosi 100 pkt.
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IX.

Informacje dotyczące wyboru oferty:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki
udziału i otrzyma największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
2. Zamawiający wybór ofert zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

X.

Pozostałe postanowienia
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, warunkowych lub wariantowych.
2. Wykonawcy będą związani swoimi ofertami przez okres 30 dni od daty ich otwarcia
3. Zamawiający odrzuci oferty wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu.
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2) zostanie złożona po terminie składania ofert,
3) jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami;
4) wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym.
5. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia przedłożone przez Wykonawcę w ofercie zawierają
błędy, Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do ich ponownego złożenia w
wyznaczonym terminie.
6. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta w terminie do 5 dni od daty
wyboru najkorzystniejszej oferty, chyba że wpłynie jedna oferta.
7. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta również umowa powierzenia danych
osobowych.
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/zakończenia niniejszego
postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
10. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO, Zamawiający
przekazuję klauzulę informacyjną, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać klauzulę, o której mowa w pkt. 4 wszystkich
osobom wytypowanym do realizacji usługi.

XI.

Załączniki:
- Formularz ofertowy – załącznik nr 1
- Wzór oświadczenia – załącznik nr 2
- Wykaz osób – załącznik nr 3
- Klauzula informacyjna – załącznik nr 4
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