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I. II. III. IV. VI.
Polska-Kraków: Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

2017/S 148-306601

Ogłoszenie o zamówieniu

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.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia 
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.cmj.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 
przesyłać na adres podany powyżej

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 dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego w 
szpitalach zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
st.
Numer referencyjny: SZP-271-22/17
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II.1.2) Główny kod CPV

80561000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych dla personelu medycznego w 
szpitalach zakwalifikowanych do projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”. Szczegółowy zakres 
zamówienia określa załącznik nr 1 do ogłoszenia – Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia. Jest to zamówienie podzielone na 23 części – 
oferty wykonawca może składać w odniesieniu do dowolnej liczby 
określonych części.Przez standardy akredytacyjne rozumie się standardy 
opublikowane w Zestawie standardów akredytacyjnych w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali 
opublikowanym w Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 2 poz. 24 z dnia 25 
stycznia 2010.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – Stacjonarne i Całodobowe 
Świadczenia Szpitalne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Brodnica.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – Stacjonarne i Całodobowe 
Świadczenia Szpitalne. Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą na terenie 
szpitala. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie 
zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu 
na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 
3) ustawy Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem 
potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie 
wskazanych okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą 
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oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 
do ogłoszenia. Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 
finansowaną w co najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 
13 ust.1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług jest zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej 
sprawie indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę 
zgodną z tą interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 25/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Szpital
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Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Lublin.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 1 
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Szpital. 
Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy 
opis znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może 
ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie 
okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy 
Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych 
okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. 
Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
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Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 25/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki we Włocławku
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Włocławek.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki we Włocławku. Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą na 
terenie szpitala. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do 
OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O 
udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega 
wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 
24 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). 
Celem potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na 
podstawie wskazanych okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z 
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ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące 
załącznik nr 5 do ogłoszenia. Przedmiot zamówienia stanowi usługę 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z 
art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 
i usług, finansowaną w co najmniej 70 % ze środków publicznych i na 
podstawie § 13 ust.1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 
kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT. Jeżeli 
Wykonawca posiada w tej sprawie indywidualną interpretację organu 
podatkowego składa ofertę zgodną z tą interpretacją. Do niniejszego 
postępowania mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również przepisy działu VI 
ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 27/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach – Szpital
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Puławy.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach – Szpital. 
Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy 
opis znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może 
ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie 
okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy 
Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych 
okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. 
Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
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(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 27/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim – 
Szpital w Poniatowej
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Poniatowa.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim – 
Szpital w Poniatowej. Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą na terenie 
szpitala. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie 
zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu 
na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 
3) ustawy Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem 
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potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie 
wskazanych okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 
do ogłoszenia. Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 
finansowaną w co najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 
13 ust.1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług jest zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej 
sprawie indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę 
zgodną z tą interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 02/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:

NOVUM-MED. Sp. z o.o. – Szpital Powiatowy – Więcbork
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Więcbork.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
NOVUM-MED. Sp. z o.o. – Szpital Powiatowy – Więcbork. Warsztaty 
szkoleniowe prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy opis 
znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może 
ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie 
okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy 
Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych 
okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. 
Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
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(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 02/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Szpital – Kielce
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Kielce.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Szpital – Kielce. Warsztaty 
szkoleniowe prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy opis 
znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może 
ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie 
okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy 
Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych 
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okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. 
Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 04/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy – Szpital – Łęczyca
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Łęczyca.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy – Szpital – Łęczyca. Warsztaty 
szkoleniowe prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy opis 
znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może 
ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie 
okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy 
Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych 
okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. 
Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
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(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 09/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. 
ks. B. Markiewicza – Szpital
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Brzozów.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. 
ks. B. Markiewicza – Szpital. Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą na 
terenie szpitala. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do 
OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O 
udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega 
wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 
24 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). 
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Celem potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na 
podstawie wskazanych okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z 
ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące 
załącznik nr 5 do ogłoszenia. Przedmiot zamówienia stanowi usługę 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z 
art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 
i usług, finansowaną w co najmniej 70 % ze środków publicznych i na 
podstawie § 13 ust.1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 
kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT. Jeżeli 
Wykonawca posiada w tej sprawie indywidualną interpretację organu 
podatkowego składa ofertę zgodną z tą interpretacją. Do niniejszego 
postępowania mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również przepisy działu VI 
ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 09/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:

Szpital SPZOZ w Sanoku
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Sanok.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Szpital SPZOZ w Sanoku. Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą na 
terenie szpitala. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do 
OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O 
udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega 
wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 
24 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). 
Celem potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na 
podstawie wskazanych okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z 
ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące 
załącznik nr 5 do ogłoszenia. Przedmiot zamówienia stanowi usługę 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z 
art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 
i usług, finansowaną w co najmniej 70 % ze środków publicznych i na 
podstawie § 13 ust.1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 
kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT. Jeżeli 
Wykonawca posiada w tej sprawie indywidualną interpretację organu 
podatkowego składa ofertę zgodną z tą interpretacją. Do niniejszego 
postępowania mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również przepisy działu VI 
ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
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(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 11/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Katowickie Centrum Onkologii – Szpital Wielospecjalistyczny
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Katowickie Centrum Onkologii – Szpital Wielospecjalistyczny. Warsztaty 
szkoleniowe prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy opis 
znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może 
ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie 
okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy 
Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych 
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okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. 
Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 16/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Centrum Opieki Medycznej Leczenie Szpitalne – Jarosław
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Jarosław.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Centrum Opieki Medycznej Leczenie Szpitalne – Jarosław. Warsztaty 
szkoleniowe prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy opis 
znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może 
ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie 
okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy 
Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych 
okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. 
Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
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(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 16/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr 
Tadeusza Boczonia w Mysłowicach – Zespół Oddziałów Szpitalnych
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Mysłowice.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr 
Tadeusza Boczonia w Mysłowicach – Zespół Oddziałów Szpitalnych. 
Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy 
opis znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może 
ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie 
okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy 
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Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych 
okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. 
Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 18/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – Szpital
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Bytom.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu – Szpital. Warsztaty 
szkoleniowe prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy opis 
znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może 
ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie 
okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy 
Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych 
okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. 
Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
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(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 23/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Olsztyn.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie. Warsztaty szkoleniowe 
prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy opis znajduje się w 
załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może ubiegać się 
wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności 
określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień 
publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych okoliczności zobowiązany 
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jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. Przedmiot 
zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 23/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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NZOZ Szpital im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach – 
Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Szpitalne
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Tarnowskie Góry.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
NZOZ Szpital im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach – 
Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Szpitalne. Warsztaty szkoleniowe 
prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy opis znajduje się w 
załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może ubiegać się 
wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności 
określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień 
publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych okoliczności zobowiązany 
jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. Przedmiot 
zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 25/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy – Lwówek Śląski
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Lwówek Śląski.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy – Lwówek Śląski. 
Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy 
opis znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może 
ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie 
okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy 
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Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych 
okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. 
Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 20/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:

Szpitale Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i 
Dzieckiem w Poznaniu
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Szpitale Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i 
Dzieckiem w Poznaniu. Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą na terenie 
szpitala. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie 
zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu 
na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 
3) ustawy Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem 
potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie 
wskazanych okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 
do ogłoszenia. Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 
finansowaną w co najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 
13 ust.1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług jest zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej 
sprawie indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę 
zgodną z tą interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 20/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – Szpital 
Powiatowy
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Szamotuły.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – Szpital 
Powiatowy. Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą na terenie szpitala. 
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie 
zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu 
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na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 
3) ustawy Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem 
potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie 
wskazanych okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 
do ogłoszenia. Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 
finansowaną w co najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 
13 ust.1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług jest zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej 
sprawie indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę 
zgodną z tą interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 22/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego – Oddziały Szpitalne
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Puszczykowo.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego – Oddziały Szpitalne. 
Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy 
opis znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może 
ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie 
okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy 
Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych 
okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. 
Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 27/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie – Szpital
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Śrem.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie – Szpital. Warsztaty 
szkoleniowe prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy opis 
znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może 
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ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie 
okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy 
Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że 
wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych 
okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o 
braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. 
Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 29/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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
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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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką-Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie – Szpital
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 5 
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką-Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie – Szpital. Warsztaty szkoleniowe 
prowadzone będą na terenie szpitala. Szczegółowy opis znajduje się w 
załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie zamówienia może ubiegać się 
wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności 
określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień 
publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem potwierdzenia, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu na podstawie wskazanych okoliczności zobowiązany 
jest on złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 do ogłoszenia. Przedmiot 
zamówienia stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z 
dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, finansowaną w co 
najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 13 ust.1 pkt 20 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest 
zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej sprawie 
indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę zgodną z tą 
interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
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szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 04/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – Szpital Powiatowy im. Św. 
Maksymiliana
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

80511000
80510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Oświęcim.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu 
wymogów standardów akredytacyjnych w każdym szpitalu 
zakwalifikowanym do udziału w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część Program Akredytacji 
Szpitali, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014–2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii 

Strona 35 z 39Usługi - 306601-2017 - TED Tenders Electronic Daily



Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szpitalu: 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – Szpital Powiatowy im. Św. 
Maksymiliana. Warsztaty szkoleniowe prowadzone będą na terenie 
szpitala. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do OGŁOSZENIA 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O udzielenie 
zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu 
na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 
3) ustawy Prawo Zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP). Celem 
potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie 
wskazanych okoliczności zobowiązany jest on złożyć wraz z ofertą 
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 5 
do ogłoszenia. Przedmiot zamówienia stanowi usługę kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 
finansowaną w co najmniej 70 % ze środków publicznych i na podstawie § 
13 ust.1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. 
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług jest zwolniona z podatku VAT. Jeżeli Wykonawca posiada w tej 
sprawie indywidualną interpretację organu podatkowego składa ofertę 
zgodną z tą interpretacją. Do niniejszego postępowania mają odpowiednio 
zastosowanie przepisy art. 22a, 24, 93 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jak również przepisy działu VI ustawy PZP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I, tj. liczba 
należycie przeprowadzonych szkoleń zrealizowanych w szpitalach (grupa 
szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu standardów 
akredytacyjnych dla szpital / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II tj. liczba 
przeprowadzonych przeglądów akredytacyjnych w szpitalu, w zespole 
wizytującym, w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców 
rozumiane, jako praca w charakterze wykładowcy na uczelni wyższej 
(zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-
dydaktycznego lub zatrudnion / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów
Początek: 06/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 
technicznym

Numer identyfikacyjny projektu: POWR.05.02.00-00-0151/15-00.

II.2.14) 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.

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi 
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający wymaga, aby Wykładowcami prowadzącymi szkolenie były 
osoby, których kompetencje i doświadczenie zagwarantują efektywne 
przekazanie wiedzy grupie odbiorców jaką jest personel medyczny. 
Zamawiający wymaga, aby wykłady prowadził zespół dwuosobowy, w skład 
którego wchodzą osoby: 1 lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu 
i co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w szpitalu oraz 1 ekspert ds. 
poprawy jakości w opiece zdrowotnej, posiadający wykształcenie wyższe 
magisterskie lub równoważne (tj. lekarz, pielęgniarka, ekspert ds. 
akredytacji szpitali, ekspert ds. jakości w ochronie zdrowia).
Każdy z wykładowców musi posiadać: biegłą znajomość tematyki szkoleń 
zawartej w konspekcie szkolenia, w tym wymogów standardów 
akredytacyjnych zawartych w Zestawie standardów akredytacyjnych w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali 
opublikowanym w Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 2 poz. 24 z dnia 25 
stycznia 2010,— praktyczną wiedzę na temat wdrażania standardów 
akredytacyjnych w szpitalu, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z 
zakresu standardów akredytacyjnych dla szpitali, gwarantujące efektywne 
przekazanie wiedzy uczestnikom szkolenia, obejmujące należyte 
przeprowadzenie, co najmniej 3 szkoleń zrealizowanych w szpitalach 
(grupa szkoleniowa nie mniejsza niż 15 osób), z zakresu wdrażania 
standardów akredytacyjnych w szpitalach, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Celem potwierdzenia spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć wypełniony Wykaz wykładowców – załącznik nr 2 do 
ogłoszenia, zawierający informacje potwierdzające spełnianie powyższych 
wymagań. Powyższy warunek musi być spełniony dla każdego pakietu 
(części). Zamawiający dopuszcza sytuację, aby ci sami wykładowcy byli 
przypisani do dwóch lub więcej pakietów (części), o ile terminy 
przeprowadzenia szkoleń się nie pokrywają. Jeżeli terminy prowadzenia 
szkoleń się pokrywają wykonawca musi wykazać się dysponowaniem 
kolejnymi wykładowcami, tak aby wykazać, że będzie w stanie 
przeprowadzić oba lub więcej szkoleń, które zaplanowane są w tym samym 
czasie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę koordynatora sprawującego nadzór nad 
organizacją szkoleń, tj. osoby nadzorującej prawidłowe, profesjonalne 
wykonanie zamówienia i będącej do bezpośrednich kontaktów z 
Zamawiającym w trakcie trwania szkolenia, chyba, że czynności te będzie 
wykonywał wykonawca (osoba fizyczna) osobiście. Zamówienie nie może 
być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 
wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce: 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-
347 Kraków, pok. 218A.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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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:
02/08/2017
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