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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
Kraków
30-347
Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tel.: +48 124232088
E-mail: przetargi@cmj.org.pl
Faks: +48 124232088
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:

Główny adres: www.cmj.org.pl
Adres profilu nabywcy: www.cmj.org.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przeprowadzenie czterech edycji specjalistycznych szkoleń dla personelu 
medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i 
monitorowania zdarzeń niepożądanych.
Numer referencyjny: SZP-271-21/17

II.1.2) Główny kod CPV
80561000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przeprowadzenie czterech edycji specjalistycznych szkoleń dla personelu 
medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i 
monitorowania zdarzeń niepożądanych. Szkolenie obejmuje dwa 
następujące po sobie dni szkolenia, łącznie 14 godzin wykładowych (1 
godzina wykładowa = 45 minut). Realizowane będzie w 4 edycjach szkoleń 
wyjazdowych w miejscach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego 
i z uwzględnieniem wskazanej w zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 
liczby uczestników. Zamawiający organizuje rekrutację uczestników 
szkoleń. Łączna liczba uczestników w 4 edycjach szkoleń nie może być 
niższa niż 76, a wyższa niż 92 osób.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 120 520.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Gdańsk, Warszawa. Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeprowadzenie czterech edycji specjalistycznych szkoleń dla personelu 
medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i 
monitorowania zdarzeń niepożądanych. Każde szkolenie prowadzone 
będzie przez zespół wykładowców – co najmniej 3-osoby posiadające 
biegłą i praktyczną znajomość tematyki szkoleń zawartej w konspekcie 
szkolenia oraz kompetencje i doświadczenie gwarantujące efektywne 
przekazanie wiedzy grupie odbiorców, jaką jest personel medyczny. 
Szkolenie obejmuje dwa następujące po sobie dni szkolenia, łącznie 14 
godzin wykładowych (1 godzina wykładowa = 45 minut). Realizowane 
będzie w 4 edycjach szkoleń wyjazdowych w miejscach i terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego i z uwzględnieniem wskazanej liczby 
uczestników: 12-13 października, Gdańsk: 24 osoby; 26-27 października, 
Warszawa: 24 osoby; 9-10 listopada, Kraków, 24 osoby; 16-17 listopada, 
Kraków, 20 osób. Zamawiający organizuje rekrutację uczestników szkoleń. 
Liczba osób uczestniczących w każdej edycji szkolenia może być 
zmniejszona lub zwiększona maksymalnie o 4 osoby. Najpóźniej do 7 dni 
przed planowanym terminem każdego szkolenia, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy informację o liczbie uczestników. Łączna liczba uczestników w 
4 edycjach szkoleń nie może być niższa niż 76, a wyższa niż 92 osób. Na 
zakończenie każdego szkolenia, Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia badania ankietowego wśród wszystkich uczestników 
szkolenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców, tj. liczba 
należycie zrealizowanych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa opieki (BO) i 
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

zdarzeń niepożądanych (ZN), w okresie 3 lat przed terminem składania 
ofert / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze nauczyciela akademickiego na stan. 
pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego, w okresie 3 lat 
przed term.skł.ofert / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców, tj. publikacje w 
czasopismach naukowych z zakresu bezpieczeństwa opieki (BO) i zdarzeń 
niepożądanych (ZN) w ochronie zdrowia / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie naukowe wykładowców 
rozumiane, jako nadany stopień naukowy doktora lub doktora 
habilitowanego / Waga: 3
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: 
nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 149-308726

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w 
postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
18/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 
0
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 
UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Medycyna Praktyczna s.c.
Kraków
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 120 
520.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 120 520.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Terminy i tryb składania odwołań uregulowane są w art. 182 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2017
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