
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.  
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LP Przedmiot zamówienia 
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Przewidywany tryb udzielenia 
zamówienia 

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia 

Przewidywany 
termin wszczęcia 

postępowania  
w ujęciu 

kwartalnym 

1 

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz  
z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated 
External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu  
w siedzibach jednostek. (31 jednostek poz) 

usługi 

postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie art. 138o 
ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

ok. 230 000 zł I kwartał 2017 

2 

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz  
z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated 
External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu  
w siedzibach jednostek. (40 jednostek poz) 

usługi 

postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie art. 138o 
ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

ok. 250 000 zł II kwartał 2017 

3 

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz  
z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated 
External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu  
w siedzibach jednostek. (40 jednostek poz) 

usługi 

postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie art. 138o 
ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

ok. 250 000 zł III kwartał 2017 

4 

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych (Basic Life Support - BLS) u osób dorosłych oraz  
z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated 
External Defibrillation - AED) skierowanych do pracowników jednostek 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu  
w siedzibach jednostek. (40 jednostek poz) 

usługi 

postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie art. 138o 
ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

ok. 250 000 zł IV kwartał 2017 

5 

Zapewnienie sal konferencyjno-szkoleniowych, miejsca na realizację 
usług gastronomicznych oraz realizacja usług gastronomicznych na 
potrzeby przeprowadzenia 6 edycji seminariów szkoleniowych dla 
przedstawicieli jednostek poz w Krakowie i Warszawie (łącznie dla ok 
850-900 osób) 

usługi przetarg nieograniczony ok. 120 000 zł I/II kwartał 2017 



6 
Przedmiot zamówienia - usługa ekspercka na prowadzenie seminariów 
szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek poz z zakresu omówienia 
standardów akredytacyjnych POZ (6 edycji) 

usługi 
przetarg nieograniczony / 

zapytanie ofertowe 
ok. 34 000 zł I/II kwartał 2017 

7 

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie indywidualnej opieki  
w jednostkach poz na terenie całego kraju w zakresie przygotowania 
jednostek do wdrożenia standardów akredytacyjnych POZ - ocena 
wstępna ex-ante, przygotowanie raportu wstępnego, konsultacje (150 
jednostek poz) 

usługi przetarg nieograniczony ok. 600 000 zł II/III kwartał 2017 

8 

Zapewnienie sal szkoleniowych, miejsca na realizację usług 
gastronomicznych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby 
przeprowadzenia 10 edycji warsztatów szkoleniowo-konsultacyjnych dla 
przedstawicieli jednostek poz w różnych miastach na terenie Polski 
(łącznie dla ok 500 osób) 

usługi przetarg nieograniczony ok. 80 000 zł II/III kwartał 2017 

9 
Przedmiot zamówienia - usługa ekspercka na prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek poz z zakresu omówienia 
standardów akredytacyjnych POZ (10 edycji) 

usługi 
przetarg nieograniczony / 

zapytanie ofertowe 
ok. 72 000 zł II/III kwartał 2017 

10 
Przedmiot zamówienia: zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądów 
akredytacyjnych w jednostkach poz na terenie całego kraju  
(40 przeglądów akredytacyjnych) - wizytator 

usługi przetarg nieograniczony ok. 215 000 zł II/III kwartał 2017 

11 

Przedmiot zamówienia: zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądów 
akredytacyjnych w jednostkach poz na terenie całego kraju wraz  
z opracowaniem raportów z przeglądów akredytacyjnych (40 przeglądów 
akredytacyjnych) - wizytator wiodący 

usługi przetarg nieograniczony ok. 260 000. zł II/III kwartał 2017 

12 
Druk i dystrybucja do 250 jednostek poz broszur opracowanych w ramach 
realizowanego projektu  

usługi przetarg nieograniczony ok. 210 000 zł II/III kwartał 2017 

13 
Zapewnienie sali szkoleniowej, miejsca na realizację usług 
gastronomicznych oraz realizacja usług gastronomicznych na potrzeby 
przeprowadzenia spotkania roboczo-warsztatowego dla wizytatorów POZ 

usługi przetarg nieograniczony ok. 4 000 zł III kwartał 2017 

14 

Przeprowadzenie konsultacji z zakresu wdrażania standardów 
akredytacyjnych w szpitalach zakwalifikowanych do udziału w projekcie 
"Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa 
opieki" 

usługi przetarg nieograniczony / unijny 480 000 zł I i IV kwartał 2017 

15 

Warsztaty szkoleniowe z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych 
dla personelu medycznego w szpitalach zakwalifikowanych do projektu 
"Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa 
opieki".  

usługi 
zamówienie usługi społeczne  

art. 138 o pzp 
180 000 zł III kwartał 2017 



16 
Przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji z zakresu bezpieczeństwa 
farmakoterapii w szpitalach zakwalifikowanych do projektu "Wsparcie 
szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" 

usługi przetarg nieograniczony 68 880 zł IV kwartał 2017 

17 

Umowy ramowe na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych  
w szpitalach - przeglądy prowadzone przez lekarzy / pielęgniarki  
w szpitalach zakwalifikowanych do projektu "Wsparcie szpitali  
we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki".  

usługi 
przetarg nieograniczony na 
zawarcie umowy ramowej 

835 664 zł I kwartał 2017 

18 Druk broszur usługi przetarg nieograniczony 33 000 zł III kwartał 2017 

19 
Zapewnienie sali / cateringu / noclegów na potrzeby seminariów dla  
KZ - 2 spotkania - program PAS 

usługi przetarg nieograniczony 54 112 zł II kwartał 2017 

20 
Zapewnienie sali / cateringu / noclegów na potrzeby seminariów dla  
KZ - 2 spotkania - program ZN 

usługi przetarg nieograniczony 40 000 zł II kwartał 2017 

21 
Specjalistyczne szkolenia dla personelu medycznego szpitali na temat 
bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń 
niepożądanych 

usługi 
zamówienie usługi społeczne 

art.. 138 o pzp 
507 800 zł III kwartał 2017 

22 
Zawarcie umów ramowych na wykonanie usług dotyczących przeglądów 
akredytacyjnych w szpitalach, w okresie od dnia zawarcia umowy  
do 30.04.2018 r. 

usługi 
przetarg nieograniczony na 
zawarcie umowy ramowej 

ok. 1 000 000 zł I kwartał 2017 

 


