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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519944-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
2018/S 227-519944

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

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 124278170
E-mail: przetargi@cmj.org.pl 
Faks:  +48 124278252
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.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 zakwalifik. do projektu „Wsparcie szpit.we wdr. st.jak.i bezp.op
Numer referencyjny: SZP-271-33/18

II.1.2) Główny kod CPV
80561000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@cmj.org.pl
www.cmj.org.pl
www.cmj.org.pl
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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”. 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. Warsztaty
szkoleniowe na temat wymogów standardów akredytacyjnych realizowane przez dwa następujące po sobie dni
(18 godz. wykładowych), na miejscu w szpitalu, dotyczące wymogów standardów akredytacyjnych.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 25 400.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy -
Szpital
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:
Choroszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych
dla personelu medycznego w szpitalu: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy - Szpital zakwalifikowanym do projektu „Wsparcie szpitali we
wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”. Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla personelu
medycznego szpitala. Warsztaty szkoleniowe na temat wymogów standardów akredytacyjnych realizowane
przez dwa następujące po sobie dni (18 godz. wykładowych), na miejscu w szpitalu, dotyczące wymogów
standardów akredytacyjnych. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na miejscu w szpitalu w terminie do
31.3.2019 r. Sposób realizacji szkolenia: Następujące po sobie dwa dni szkolenia grupowego po 9 godzin
wykładowych dziennie, 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. 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.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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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" Sp. z o.o. - Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. - Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia
Zdrowotne
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:
Szczecinek, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych
dla personelu medycznego w szpitalu: "Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. - Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
- Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Zdrowotne zakwalifikowanym do projektu „Wsparcie szpitali we
wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”. Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla personelu
medycznego szpitala. Warsztaty szkoleniowe na temat wymogów standardów akredytacyjnych realizowane
przez dwa następujące po sobie dni (18 godz. wykładowych), na miejscu w szpitalu, dotyczące wymogów
standardów akredytacyjnych. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na miejscu w szpitalu w terminie do
31.12.2018. Sposób realizacji szkolenia: Następujące po sobie dwa dni szkolenia grupowego po 9 godzin
wykładowych dziennie, 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. 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.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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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: 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:
Białystok, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu wymogów standardów akredytacyjnych
dla personelu medycznego w szpitalu: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – Szpital Uniwersytecki
zakwalifikowanym do projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”.
Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla personelu medycznego szpitala. Warsztaty szkoleniowe na
temat wymogów standardów akredytacyjnych realizowane przez dwa następujące po sobie dni (18 godz.
wykładowych), na miejscu w szpitalu, dotyczące wymogów standardów akredytacyjnych. Przedmiot zamówienia
realizowany będzie na miejscu w szpitalu w terminie do 31.12.2018. Sposób realizacji szkolenia: Następujące
po sobie dwa dni szkolenia grupowego po 9 godzin wykładowych dziennie, 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. 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.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców I / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie wykładowców II / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie akademickie wykładowców / Waga: 5
Cena - Waga: 55

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.02.00-00-0151/15-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
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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

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 192-434173

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy -
Szpital

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Marek Paździor
Lublin
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 467.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 800.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434173-2018:TEXT:PL:HTML
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Nazwa:
"Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. - Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. - Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia
Zdrowotne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – Szpital Uniwersytecki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sławomir Ogórek
Gietrzwałd
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 467.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2018


