
Ogłoszenie nr 510207933-N-2019 z dnia 01-10-2019 r.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: Przygotowanie i przeprowadzenie
specjalistycznych szkoleń dla personelu pielęgniarskiego na temat systemu zespołów wczesnego

reagowania– szkolenia w siedzibach 25 szpitali

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571928-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny
35071231800000, ul. ul. Kapelanka  60, 30-347  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.
124 232 088, e-mail przetargi@cmj.org.pl, faks 124 232 088.
Adres strony internetowej (url): www.cmj.org.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla personelu pielęgniarskiego na
temat systemu zespołów wczesnego reagowania– szkolenia w siedzibach 25 szpitali

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SZP-271-14/19
II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla personelu pielęgniarskiego na
temat systemu zespołów wczesnego reagowania – szkolenia w siedzibach 25 szpitali. Szkolenie
będzie prowadzone w szpitalach uczestniczących w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, część „Wdrożenie programu Zespoły Wczesnego
Reagowania (ZWR). Celem szkolenia jest wzrost świadomości pielęgniarskiego personelu
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medycznego w zakresie zasad i funkcjonowania wewnątrzszpitalnego systemu Zespołów
Wczesnego Reagowania, które mają zapewnić chorym w pogarszającym się stanie jak
najszybsze, intensywne i właściwe leczenie. Szkolenia skierowane są do personelu medycznego
pielęgniarek / pielęgniarzy w 25 szpitalach uczestniczących we wdrażaniu programu Zespoły
Wczesnego reagowania w ramach projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości
i bezpieczeństwa opieki” W każdej edycji szkolenia uczestniczy średnio około 20 osób,
maksymalnie 25. Szczegółowy opis w załączniku nr 1 do ogłoszenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 80561000-4

Dodatkowe kody CPV: 80511000-9, 80510000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w którym w
odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy mogą złożyć oferty wraz z
informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osoby o której mowa w pkt 12 SOPZ ( zał. nr 1 do ogłoszenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) tj. osoby nadzorującej prawidłowe,
profesjonalne wykonanie zamówienia i będącej do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w
trakcie trwania szkolenia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 250000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Medycyna Praktyczna – Szkolenia s.c.
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Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rejtana 2
Kod pocztowy: 30-510
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 250000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 250000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 250000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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