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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358513-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
2018/S 156-358513

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
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) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać 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

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych
dla personelu medycznego w szpitalach
Numer referencyjny: SZP-271-26/18

II.1.2) Główny kod CPV
80561000

mailto:przetargi@cmj.org.pl
www.cmj.org.pl
www.cmj.org.pl
www.cmj.org.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest 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. Warsztaty szkoleniowe
przeznaczone są dla personelu medycznego szpitala. Zamówienie podzielone jest na 5 pakietów (części).
Przedmiot zamówienia realizowany będzie na miejscu w szpitalu (patrz pkt. 9 SOPZ - zał. nr 1 do ogłoszenia
postępowania) w terminie do 31.12.2018

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:
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
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:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest 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 tj.: Wielkopolskie Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. Warsztaty szkoleniowe
przeznaczone są dla personelu medycznego szpitala. Zamówienie podzielone jest na 5 pakietów (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 25.1.2010. Szkolenie obejmuje dwa następujące po sobie dni szkolenia po 9
godzin wykładowych każdy (1 godzina wykładowa = 45 minut). Prowadzone w formie wykładów i warsztatów: 6
godz. wykładów dla ok. 30 osób (+/- 10 osób) i 12 godz. warsztatów prowadzonych dla zespołów zadaniowych
funkcjonujących w szpitalu oraz w miejscach wykonywania pracy np. w oddziale, na bloku operacyjnym.Termin
szkolenia: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na miejscu w szpitalu (patrz pkt. 9 SOPZ - zał. nr 1 do
ogłoszenia postępowania) w terminie do 31.12.2018 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej



Dz.U./S S156
16/08/2018
358513-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 10

16/08/2018 S156
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 10

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I tj. liczba należycie przeprow. szkoleń zrealiz. w szpit.
(gr. szkol. nie mn. niż 15 os.), z zakr. stand. akredytac. dla szpit., w okr. ostat. 3 lat przed term. skł. of / 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 / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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 Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy -
Szpital
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:
Choroszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest 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 tj.: Samodzielny Publiczny
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy - Szpital. Warsztaty
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szkoleniowe przeznaczone są dla personelu medycznego szpitala. Zamówienie podzielone jest na 5 pakietów
(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 25.1.2010. Szkolenie obejmuje dwa następujące po sobie dni
szkolenia po 9 godzin wykładowych każdy (1 godzina wykładowa = 45 minut). Prowadzone w formie wykładów i
warsztatów: 6 godz. wykładów dla ok. 30 osób (+/- 10 osób) i 12 godz. warsztatów prowadzonych dla zespołów
zadaniowych funkcjonujących w szpitalu oraz w miejscach wykonywania pracy np. w oddziale, na bloku
operacyjnym. Termin szkolenia: Przedmiot zamówienia realizowany będzie na miejscu w szpitalu (patrz pkt. 9
SOPZ - zał. nr 1 do ogłoszenia postępowania) w terminie do 31.12.2018 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I tj. liczba należycie przeprow. szkoleń zrealiz. w szpit.
(gr. szkol. nie mn. niż 15 os.), z zakr. stand. akredytac. dla szpit., w okr. ostat. 3 lat przed term. skł. of / 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 / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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 w Szczecinku” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Szpital w Szczecinku Spółka z o. o. -
Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Zdrowotne
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80511000
80510000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczecinek

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest 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 tj.: „Szpital w Szczecinku”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. - Stacjonarne i Całodobowe
Świadczenia Zdrowotne. Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla personelu medycznego szpitala.
Zamówienie podzielone jest na 5 pakietów (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 25.1.2010. Szkolenie
obejmuje dwa następujące po sobie dni szkolenia po 9 godzin wykładowych każdy (1 godzina wykładowa =
45 minut). Prowadzone w formie wykładów i warsztatów: 6 godz. wykładów dla ok. 30 osób (+/- 10 osób) i
12 godz. warsztatów prowadzonych dla zespołów zadaniowych funkcjonujących w szpitalu oraz w miejscach
wykonywania pracy np. w oddziale, na bloku operacyjnym.Termin szkolenia: Przedmiot zamówienia realizowany
będzie na miejscu w szpitalu (patrz pkt. 9 SOPZ - zał. nr 1 do ogłoszenia postępowania) w terminie do 31
grudnia 2018 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I tj. liczba należycie przeprow. szkoleń zrealiz. w szpit.
(gr. szkol. nie mn. niż 15 os.), z zakr. stand. akredytac. dla szpit., w okr. ostat. 3 lat przed term. skł. of / 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 / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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:
Instytut Psychiatrii i Neurologii - 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:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest 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 tj.: Instytut Psychiatrii i
Neurologii - Szpital. Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla personelu medycznego szpitala. Zamówienie
podzielone jest na 5 pakietów (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 25.1.2010. Szkolenie obejmuje
dwa następujące po sobie dni szkolenia po 9 godzin wykładowych każdy (1 godzina wykładowa = 45
minut). Prowadzone w formie wykładów i warsztatów: 6 godz. wykładów dla ok. 30 osób (+/- 10 osób) i 12
godz. warsztatów prowadzonych dla zespołów zadaniowych funkcjonujących w szpitalu oraz w miejscach
wykonywania pracy np. w oddziale, na bloku operacyjnym.Termin szkolenia: Przedmiot zamówienia realizowany
będzie na miejscu w szpitalu (patrz pkt. 9 SOPZ - zał. nr 1 do ogłoszenia postępowania) w terminie do
31.12.2018 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców Itj. liczba należycie przeprow. szkoleń zrealiz. w szpit.
(gr. szkol. nie mn. niż 15 os.), z zakr. stand. akredytac. dla szpit., w okr. ostat. 3 lat przed term. skł. of / 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 / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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 Białymstoku – Szpital Uniwersytecki
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:
Białystok

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest 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 tj.: Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Białymstoku – Szpital Uniwersytecki. Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla personelu medycznego
szpitala. Zamówienie podzielone jest na 5 pakietów (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 25.1.2010.
Szkolenie obejmuje dwa następujące po sobie dni szkolenia po 9 godzin wykładowych każdy (1 godzina
wykładowa = 45 minut). Prowadzone w formie wykładów i warsztatów: 6 godz. wykładów dla ok. 30 osób (+/-
10 osób) i 12 godz. warsztatów prowadzonych dla zespołów zadaniowych funkcjonujących w szpitalu oraz w
miejscach wykonywania pracy np. w oddziale, na bloku operacyjnym.Termin szkolenia: Przedmiot zamówienia
realizowany będzie na miejscu w szpitalu (patrz pkt. 9 SOPZ - zał. nr 1 do ogłoszenia postępowania) w terminie
do 31 grudnia 2018 r.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I tj. liczba należycie przeprow. szkoleń zrealiz. w szpit.
(gr. szkol. nie mn. niż 15 os.), z zakr. stand. akredytac. dla szpit., w okr. ostat. 3 lat przed term. skł. of / Waga: 30
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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 / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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)
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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: 27/08/2018
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: 27/08/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, pok. nr 218A,
POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
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 niniejszego ogłoszenia. 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 25.1.2010 i praktyczną wiedzę na temat wdrażania standardów akredytacyjnych w szpitalu,
potwierdzone doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów akredytacyjnych dla szpitali,
gwarantującym efektywne przekazanie wiedzy uczestnikom szkolenia – tj. należycie przeprowadził, co najmniej
1 szkolenie zrealizowane 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.
Celem potwierdzenia spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wypełniony Wykaz
wykładowców – załącznik nr 2 do ogłoszenia, zawierający informacje potwierdzające spełnianie powyższych
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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).

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

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:
13/08/2018


