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        Olsztyn, dnia 26.08.2017r. 
 

Rozeznanie rynku  Nr OSB.ZP.462.3-464.6/2016/R 
 

Dotyczące wyboru opiekunów stażu na kursie kwalifikacyjnym Pielęgniarstwo onkologiczne dla 
pielęgniarek 

 
Grupa OSB s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek w Olsztynie 

zaprasza Wykonawców do składania ofert w ramach projektu „Pielęgniarki i położne na miarę XXI 
wieku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, V Osi 
priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER ‐ Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i 
kwalifikacje kadr medycznych. 
 
I. Zamawiający:  

Grupa OSB s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek 
Al. Warszawska 105/4H 
10-704 Olsztyn 
Tel.: 89 895424270  
fax 895424274 
e-mail: osb@osb.edu.pl 
Osoba do kontaktu: Małgorzata Nowacka, tel. 600-800-133, mail m.nowacka@osb.edu.pl 

 
II. Przedmiot rozeznania rynku 
 

1. Przedmiot rozeznania rynku obejmuje wyłonienie opiekunów stażu w ramach kursu 
kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek w ramach projektu 
„Pielęgniarki i położne na miarę XXI wieku” 

2. Zajęcia stażowe będą realizowany na terenie miasta Olsztyn 
3. W kursie i zajęciach stażowych będzie brało udział około 20 uczestników. 
4. Zajęcia stażowe będą realizowane w podziale na grupy, zgodnie z programem 
5. Każdy z uczestników musi odbyć po 105 godz. stażu 
6. Staż będzie realizowany zgodnie z programem kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo 

onkologiczne, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 19.08.2015r., dostępnym pod 
adresem 
http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_kwalifikacyjne_1/Piel%
C4%99gniarstwo_onkologiczne.pdf 

 
7. Zajęcia stażowe będą realizowane w terminie IX.2017r. – II 2018r. zgodnie ze szczegółowym 

harmonogramem ustalonym z opiekunem stażu 
8. Zajęcia stażowe będą odbywały się na następujących oddziałach: 

 
 
L.p. Miejsce realizacji stażu Liczba godzin 
1. Oddział chemioterapii 21 
2. Oddział radioterapii 21 
3. Oddział chirurgii 

onkologicznej 
21 

4. Oddział onkologii i 
hematologii dziecięcej 

21 

5. Hospicjum stacjonarne albo 
Oddział opieki paliatywnej  

21 
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9. Za jedną godzinę zajęć przyjmuje się  godzinę dydaktyczną trwającą 45 minut. 
10. W trakcie realizacji stażu opiekun będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji wg  

      wzorów dostarczonych przez Zamawiającego 
 
III. Warunki udziału w rozeznaniu rynku 
 

1. Opiekunem stażu może być osoba spełniająca kwalifikacje zawarte w  ramowym programie 
kursu ( tabela poniżej)  oraz  zatrudniona w jednostce stażowej i posiadająca zgodę jednostki 
na wykonanie powierzonych zadań opiekuna stażu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach 
projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w 
tym środków własnych i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.  

L.p. Miejsce realizacji stażu Kwalifikacje opiekuna 
 Oddział chemioterapii Pielęgniarka posiadająca co 

najmniej 5-letni staż pracy w 
przedmiotowej  dziedzinie 
kształcenia, spełniająca co 
najmniej jeden z warunków:  
- posiada tytuł  magistra 
pielęgniarstwa;  
- posiada tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego 
- ukończyła kurs kwalifikacyjny w 
dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego 

 Oddział radioterapii  Pielęgniarka posiadająca co 
najmniej 5-letni staż pracy w 
przedmiotowej  dziedzinie 
kształcenia, spełniająca co 
najmniej jeden z warunków:  
- posiada tytuł  magistra 
pielęgniarstwa;  
- posiada tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego 
- ukończyła kurs kwalifikacyjny w 
dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego 

 Oddział chirurgii onkologicznej Pielęgniarka posiadająca co 
najmniej 5-letni staż pracy w 
przedmiotowej  dziedzinie 
kształcenia, spełniająca co 
najmniej jeden z warunków:  
- posiada tytuł  magistra 
pielęgniarstwa;  
- posiada tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego 
- ukończyła kurs kwalifikacyjny w 
dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego 

 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej Pielęgniarka posiadająca co 
najmniej 5-letni staż pracy w 
przedmiotowej  dziedzinie 
kształcenia, spełniająca co 
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najmniej jeden z warunków:  
- posiada tytuł  magistra 
pielęgniarstwa;  
- posiada tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego, pediatrycznego 
- ukończyła kurs kwalifikacyjny w 
dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego 

 Hospicjum stacjonarne albo Oddział opieki paliatywnej  Pielęgniarka posiadająca co 
najmniej 5-letni staż pracy w 
przedmiotowej  dziedzinie 
kształcenia, spełniająca co 
najmniej jeden z warunków:  
- posiada tytuł  magistra 
pielęgniarstwa;  
- posiada tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa 
onkologicznego, opieki 
długoterminowej, opieki 
paliatywnej 

 
 
 
  2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria:  

1. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 
2. posiadają odpowiednie doświadczenia zgodne z przedmiotem zamówienia, 

 

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia 
1. Zamawiający przewiduje realizację stażu w terminie IX.2017r. – II 2018r 
2. Staż będzie realizowany na terenie miasta Olsztyn w placówkach spełniających niezbędne 

wymagania do odbycia stażu zgodnie z programem nauczania kursu kwalifikacyjnego 
Pielęgniarstwo onkologiczne 

 
V. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin złożenia oferty  

1. Oferta musi zawierać „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 
1 do zapytania ofertowego. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
3. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, 

e-mail), NIP lub PESEL. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w nim 

ceny na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Ceny oferty muszą być 
przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek VAT), zaokrąglone do dwóch 
miejsc po przecinku. 

5. Wykonawca w „Formularzu ofertowym” powinien wskazać cenę za realizację stażu dla 
jednej grupy 

6. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków. 

7. Oferta oraz Załączniki do zapytania ofertowego muszą zawierać podpisy osób 
uprawnionych do reprezentacji  

8. Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań 
określonych w pkt III łącznie z dokumentem potwierdzający  staż pracy  
( zaświadczenie o zatrudnieniu) oraz kserokopią prawa wykonywania zawodu 
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9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyników postępowania. 

10. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z 
przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku powiązań, który stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

12. Ofertę należy dostarczyć do dnia 1.09.2017r. do godz. 9.00 
13. Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 3 możliwych sposobów): 

 
 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego, sekretariat na parterze:  
Grupa OSB s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek,  
Al. Warszawska 105/4H,  
10-704 Olsztyn 

 
b) pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: 

Grupa OSB s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek,  
Al. Warszawska 105/4H,  
10-704 Olsztyn 

c) mailem na adres m.nowacka@osb.edu.pl 
 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 
 

VI. Ocena ofert 

1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który spełni warunki określone w 
pkt. III i zaproponują najniższą cenę brutto za realizację stażu dla jednej grupy uczestników 
w ramach realizacji kursu 

 Kryterium oceny ofert: cena brutto 100% 
2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą , którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Rozpoznaniu cenowym, pod warunkiem, że cena 
zaproponowana w ofercie nie będzie przekraczać kwoty jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
VII. Postanowienia ogólne 

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych , osobno na każdy z oddziałów. 
2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) Zmiany terminów realizacji stażu wskazanych w rozeznaniu 
2) Zmiany ilości grup realizujących staż 
3) Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawcy na etapie składania ofert 
4) Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia 
5) Odpowiedzi tylko na wybrane oferty 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikły z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą 
dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu i terminów 
realizacji stażu, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Wykonawcą jeżeli kurs nie zostanie 
uruchomiony z powodu braku chętnych. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego 
zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się 
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 
 

 
Załączniki: 

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy 

Zał. nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań 

 

Kierownik projektu 

   Bożena Ziomek 


