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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

prowadzone w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający- Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przeprowadzenie trzech edycji specjalistycznych szkoleń dla personelu medycznego szpitali na temat 
bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i monitorowania zdarzeń niepożądanych według poniższych 
wytycznych. Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do postępowania -
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. Kody CPV przedmiotu zamówienia: 
80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 
80511000-9 - Usługi szkolenia personelu 
80510000-2- Usługi szkolenia specjalistycznego 

3. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnianie 
(o 1/e dotyczy): 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał 
doświadczenie w realizacji kompleksowej usługi szkoleniowej (obejmującej, co najmnieJ 
zapewnienie wykładowców, sali wykładowej, wyżywienia dla uczestników; szkolenie dla grupy nie 
mniejszej niż 15 osób) dla personelu medycznego z zakresu ochrony zdrowia tj. wykonał należycie, 
co najmniej 3 takie usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Celem potwierdzenia spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wypełniony Wykaz 
usług - Załącznik nr 2 do postępowania 

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał, że 
dysponuje zespołem wykładowców - co najmniej 3-osoby posiadające biegłą i praktyczną znajomość 
tematyki szkoleń zawartej w konspekcie szkolenia oraz kompetencje i doświadczenie gwarantujące 
efektywne przekazanie wiedzy grupie odbiorców, jaką jest personel medyczny. Zamawiający 
wymaga, aby zespół wykładowców stanowili: 
• lekarz posiadający, co najmniej pięcioletnie doświadczenie pracy w szpitalu i doświadczenie 

w prowadzeniu wykładów/warsztatów dla personelu medycznego na temat poprawy jakości 
w ochronie zdrowia, obejmujące przeprowadzenie co najmniej 3 szkolenia o tematyce poprawy 
jakości w ochronie zdrowia, 

• prawnik specjalizujący się w prawie medycznym, posiadający doświadczenie w prowadzeniu 
wykładów/warsztatów w zakresie odpowiedzialności za zdarzenia medyczne, obejmujące 
przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń o tematyce odpowiedzialności za zdarzenia medyczne, 

• psycholog posiadający doświadczenie w prowadzeniu wykładów/warsztatów w zakresie 
komunikacji klinicznej, obejmujące przeprowadzenie co najmniej 3 szkolenia o tematyce 
komunikacji klinicznej. 

Celem potwierdzenia spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wypełniony Wykaz 
wykładowców- Załącznik nr 3 do postępowania 

4. Kryteria oceny ofert(z podaniem wag punktowych lub procentowych poszczególnych kryteriów): 
a) Cena łączna za realizację kompleksowych usług szkoleniowych: 55%, obliczana wg wzoru: 

najniższa oferowana cena brutto za zamówienie 
Cena = ( -----------------------------------------------------------) x 55 

cena brutto badanej oferty 
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b) Doświadczenie wykładowców, tj. liczba należycie zrealizowanych szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa opieki (BO) i zdarzeń niepożądanych (ZN), w okresie 3 lat przed 
terminem składania ofert: 30°/o, punkty obliczane wg wzoru: 

a. Tylko jeden wykładowca z wykazu osób** przeprowadził 3 szkolenia z zakresu 
BO i i ZN - 10 pkt. 

b. Dwóch wykładowców z wykazu osób** przeprowadziło po 3 szkolenia z zakresu 
BO i ZN - 20 pkt. 

c. Trzech i więcej wykładowców z wykazu osób** przeprowadziło po 3 szkolenia z 
zakresu BO i ZN- 3 0  pkt. 

c) Doświadczenie akademickie wykładowców rozumiane, jako praca w charakterze 
nauczyciela akademickiego na stanowisku pracownika dydaktycznego lub 
naukowo-dydaktycznego, w okresie 3 lat przed terminem składania ofert: 6°/o, 
punkty obliczane wg wzoru: 

a. Tylko jeden wykładowca z wykazu osób** posiada doświadczenie akademickie-
2 pkt. 

b. Dwóch wykładowców z wykazu osób** posiada doświadczenie akademickie - 4 
pkt. 

c. Trzech i więcej wykładowców z wykazu osób** posiada doświadczenie 
akademickie- 6 pkt. 

d) Doświadczenie wykładowców, tj. publikacje w czasopismach naukowych z zakresu 
bezpieczeństwa opieki (BO) i zdarzeń niepożądanych (ZN) w ochronie zdrowia: 
60fo, punkty obliczane wg wzoru: 

a. Tylko jeden wykładowca z wykazu osób** opublikował pracę naukową z zakresu 
BO i ZN w czasopiśmie naukowym- 2 pkt. 

b. Dwóch wykładowców z wykazu osób** opublikowało pracę naukową z zakresu 
BO i ZN w czasopiśmie naukowym - 4 pkt. 

c. Trzech i więcej wykładowców z wykazu osób** opublikowało pracę naukową 
z zakresu BO i ZN w czasopiśmie naukowym- 6 pkt. 

e) Doświadczenie naukowe wykładowców rozumiane, jako nadany stopień naukowy doktora 
lub doktora habilitowanego: 3%, punkty obliczane wg wzoru: 

a. Tylko jeden wykładowca z wykazu osób** ma nadany stopień naukowy- 1 pkt. 
b. Dwóch wykładowców z wykazu osób** ma nadane stopnie naukowe- 2 pkt. 
c. Trzech i więcej wykładowców z wykazu osób** ma nadane stopnie naukowe- 3 

pkt. 
** Przez wykaz osób należy rozumieć wykaz Wykładowców, którzy będą prowadzić szkolenie wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania usługi, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z pkt. 7 SOPZ). 

Ocena łączna będzie sumą punktów uzyskanych za kryterium cenowe i kryteria pozacenowe określone 
powyżej. Za najkorzystniejszą zostanie uznana jedna oferta, która będzie odpowiadać wymaganiom 
zamawiającego określonym w postępowaniu, spełnia warunki wskazane przez zamawiającego oraz 
uzyska najwyższe oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert. 

Termin związania ofertą: 3 0  dni 

s. Określenie warunków zmiany umowy (o ile dotyczy): 
Zgodnie ze wzorem umowy. 

6. Termin realizacji zamówienia: 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

7. Okres gwarancji(o ile dotyczy):: 
Nie dotyczy. 

s. Warunki płatności: 
Zgodnie ze wzorem umowy. 
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• W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

• Zamawiający przewiduje możliwości jednokrotnego uzupełniania dokumentów w toku 
postępowania. 

• Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osoby o której mowa w pkt 12 SOPZ tj. osoby nadzorującej prawidłowe, 
profesjonalne wykonanie zamówienia i będącej do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym 
w trakcie trwania szkolenia. 

• 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.l 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. 

10. Sposób przygotowania oferty: 
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku "OFERTA"- załącznik nr 4 
oraz załączyć wymagane dokumenty podpisane przez Wykonawcę. 
b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 
c) Na kopercie należy umieścić napis "SZKOLENIA ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE- SZP-271-9/17". 
d) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.03.2017 r. do godz. 10.00 w formie: 

pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków, pok. 217 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. 

12. Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
Elżbieta Bubula (sprawy merytoryczne), Dawid Studencki (sprawy formalne); 
adres mailowy: przetarqi@cmj.org.pl 

13. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

Załączniki: 
1. załącznik nr l - opis przedmiotu zamówienia 
2. załącznik nr 2 - wykaz usług 
3. załącznik nr 3 - wykaz wykładowców 
4. załącznik nr 4 -oferta 

5. załącznik nr 5- wzór umowy wraz z załącznikami 

(podpis) 
RA:QCA PRAiVl'jY 

j} .LLtt'-"e�J\ 
mgr Dorota Kmieci/l 
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Załącznik nr 1 

Nr SZP-271-9/17 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Do zadań Wykonawcy należy przeprowadzenie trzech edycji specjalistycznych szkoleń dla 
personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej 
i monitorowania zdarzeń niepożądanych według poniższych wytycznych: 

 

1. Wprowadzenie / zarys problematyki 

Bezpieczeństwo opieki stanowi wymiar jakości najbardziej ceniony przez pacjentów i ich bliskich. 

O to, by pacjent był bezpieczny trzeba zadbać, gdyż bezpieczeństwo nie jest wartością 

automatycznie wynikającą z funkcjonowania organizacji opieki zdrowotnej – stanowi wartość 

zadaną, która w anglosaskich i zachodnioeuropejskich systemach opieki zdrowotnej zyskała rangę 

priorytetu: tworzy się tam i wdraża programy bezpieczeństwa pacjenta.  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) realizując projekt „Wsparcie szpitali we 

wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” kontynuuje inicjatywę poprawy 

bezpieczeństwa leczonych chorych jaką jest edukacja personelu medycznego szpitali w zakresie 

bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych. 

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, zdarzenie niepożądane to szkoda wywołana w trakcie 

diagnostyki i/lub leczenia nie związana z naturalnym przebiegiem choroby i stanem zdrowia 

pacjenta. Zdarzenia niepożądane występują w każdym systemie ochrony zdrowia na całym świecie, 

ich całkowita eliminacja jest niemożliwa, można jedynie zmniejszać ryzyko ich wystąpienia.  

Monitorowanie zdarzeń niepożądanych służy poprawie bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. 

Poprzez gromadzenie i analizowanie zdarzeń niepożądanych można identyfikować obszary 

niepowodzeń i zapobiegać im w przyszłości. Należy podkreślić, że system nie służy penalizacji ani 

określeniu odpowiedzialności za zdarzenie do jakiego doszło: uzyskane dane i informacje służą do 

projektowania bezpiecznych systemów opieki, zabezpieczających pacjentów przed szkodą 

spowodowaną kontaktem z systemem opieki zdrowotnej. 

Tworzenie systemu raportowania zdarzeń niepożądanych na poziomie pojedynczych szpitali, jest 

jednym z wymogów Zalecenia Rady Unii Europejskiej (2009/C 151/01) w sprawie bezpieczeństwa 

pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.  

2. Stan wyjściowy w szpitalach w zakresie edukacji na temat bezpieczeństwa opieki 

Standardy akredytacyjne dotyczące monitorowania zdarzeń niepożądanych w celu zapobiegania 

i zmniejszenia częstości ich występowania są nowym zagadnieniem wprowadzonym w 2009 r. 

w zmodyfikowanym Programie Akredytacji Szpitali. Szpitale w Polsce o tradycyjnej kulturze 

organizacji pracy, rozpoczęły dopiero adaptację do standardów bezpieczeństwa funkcjonujących w 

krajach Europy Zachodniej i anglosaskich. Poziom dojrzałości kultury bezpieczeństwa w szpitalach 

jest niski, oscyluje najczęściej pomiędzy kulturą patologiczną (po co marnować czas na 

bezpieczeństwo?) i reaktywną (działanie podejmowane już w następstwie zdarzeń niepożądanych). 

Modele kultury proaktywnej, cechującej się wyczuleniem na możliwość wystąpienia ryzyka czy 

generatywnej, gdzie zarządzanie ryzykiem to integralny element funkcjonowania, typowy dla 

przemysłu lotniczego i nuklearnego, w ochronie zdrowia występują sporadycznie. Niskie oceny 

uzyskiwane podczas przeglądów akredytacyjnych w tym zakresie wskazują na niedostateczne 

zarządzanie istotnymi, często krytycznymi dla bezpieczeństwa pacjenta obszarami działalności 

http://www.cmj.org.pl/
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szpitalnej, takimi jak np. znieczulenia i zabiegi chirurgiczne, farmakoterapia, przetoczenia. Liczne 

zagraniczne doniesienia i badania z dziedziny bezpieczeństwa pacjenta, ale także dramaty 

poszczególnych pacjentów i ich rodzin, poszkodowanych w trakcie diagnostyki i terapii pokazują, że 

na razie ochrona zdrowia nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa leczonych chorych. 

Istotna jest zatem popularyzacja koncepcji bezpieczeństwa pacjenta i podjęcia zdecydowanych 

działań w celu zapobiegania zdarzeniom niepożądanym w ochronie zdrowia. W Polsce programy 

edukacji medycznej dla studentów kierunków medycznych i w ramach dalszego kształcenia 

zawodowego nie uwzględniają tej tematyki. 

Istnieją dobre praktyki z innych obszarów usługowych, gdzie organizacje stosują złożone 

i kompleksowe technologie, a jednocześnie znają istniejące zagrożenia, potrafią im zapobiegać 

i funkcjonują w sposób bezpieczny. Istotne znaczenie ma tutaj rola przywództwa, 

niedoceniana/niewykorzystana w ochronie zdrowia. Wiele krajów anglosaskich 

i zachodnioeuropejskich przenosi te doświadczenia na grunt ochrony zdrowia, tworzy się tam 

i wdraża programy bezpieczeństwa pacjenta.  

3. Adresaci szkolenia 

Szkolenia są skierowane do personelu medycznego, w tym dyrektora ds. medycznych, dyrektora ds. 

pielęgniarstwa / naczelnej pielęgniarki, liderów/przewodniczących szpitalnego zespołu ds. poprawy 

jakości, komitetu terapeutycznego, zespołu ds. zakażeń, zespołu ds. analizy zdarzeń niepożądanych 

- osób, które ukierunkują działania dla poprawy bezpieczeństwa leczonych chorych. 

4. Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest wzrost świadomości personelu medycznego w zakresie zdarzeń niepożądanych, 

ich przyczyn i sposobów zapobiegania, aspektów prawnych dotyczących zdarzeń niepożądanych, 

zarządzania bezpieczeństwem pacjentów oraz ukierunkowanie działań dla poprawy bezpieczeństwa 

leczonych chorych. 

5. Zakres tematyczny szkolenia 

Szkolenia dotyczą poprawy bezpieczeństwa opieki nad pacjentami. W trakcie wykładów 

i warsztatów zostaną omówione przede wszystkim zagadnienia dotyczące wprowadzania działań 

w celu zapobiegania i zmniejszania częstości występowania zdarzeń niepożądanych, szkód 

ponoszonych przez pacjentów podczas korzystania z opieki zdrowotnej, minimalizowania ryzyka 

związanego z hospitalizacją; aspekty prawne związane z bezpieczeństwem opieki, raportowaniem 

zdarzeń niepożądanych, prawami pacjenta; zasady postępowania, gdy wystąpi zdarzenie 

niepożądane, w tym zasady właściwego informowania pacjentów i ich bliskich, wyrażania 

współczucia/przeprosin oraz rekompensaty, jak również zasady wsparcia personelu medycznego, 

który uczestniczył w zdarzeniu. Szkolenie będzie realizowane według następującego konspektu 

tematycznego: 

Konspekt tematyczny: 

1. Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych: czym jest 

bezpieczeństwo pacjenta: definicje, skutki niebezpiecznej opieki/zdarzeń niepożądanych, czego 

możemy się uczyć od innych dyscyplin, kultura braku oskarżeń („no blame”, „fair blame”), 

powody błędów w ochronie zdrowia, model bezpieczeństwa pacjentaWHO, jak zastosować 

myślenie o bezpieczeństwie opieki do każdej aktywności w szpitalu. 

2. Błądzenie jest rzeczą ludzką – rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie pacjenta. 

3. Wpływ złożoności systemu opieki zdrowotnej na bezpieczeństwo pacjentów. 

4. Rola przywództwa i znaczenie pracy zespołowej. 
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5. Uczenie się na błędach poprzez wypracowanie i wdrożenie w szpitalu systemu raportowania 

i analizowania zdarzeń niepożądanych. 

6. Prowadzenie analizy źródłowej (RCA). 

7. Zarządzanie ryzykiem klinicznym. 

8. Rozwiązania dla bezpiecznej opieki, np. prewencja i kontrola zakażeń, bezpieczeństwo 

okołooperacyjne, bezpieczeństwo farmakoterapii. 

9. Zasady postępowania gdy wystąpi zdarzenie niepożądane, w tym zasady właściwego 

informowania pacjentów i ich bliskich, wyrażania współczucia/przeprosin oraz rekompensaty, 

zasady wspierania personelu medycznego. 

10. Aspekty prawne dotyczące zdarzeń niepożądanych (prawa pacjenta, odpowiedzialność szpitala, 

pracowników medycznych, monitorowanie zdarzeń niepożądanych). 

 

Powyższy zakres tematyczny dla każdej edycji szkoleń powinien być ujęty w następującym podziale 

godzin: 

Szkolenie prowadzone przez lekarza – 6 godz. 

Szkolenie prowadzone przez prawnika – 4 godz. 

Szkolenie prowadzone przez psychologa – 4 godz. 

 

6. Wykonawca 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał doświadczenie 

w realizacji kompleksowej usługi szkoleniowej (obejmującej, co najmniej zapewnienie wykładowców, 
sali wykładowej, wyżywienia dla uczestników; szkolenie dla grupy nie mniejszej niż 15 osób) dla 
personelu medycznego z zakresu ochrony zdrowia tj. wykonał należycie, co najmniej 3 takie usługi w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 
 

7. Wykładowcy 

Każde szkolenie prowadzone będzie przez zespół wykładowców - co najmniej 3-osoby posiadające biegłą 

i praktyczną znajomość tematyki szkoleń zawartej w konspekcie szkolenia oraz kompetencje 

i doświadczenie gwarantujące efektywne przekazanie wiedzy grupie odbiorców, jaką jest personel 

medyczny. Zamawiający wymaga, aby zespół wykładowców stanowili: 

 lekarz posiadający, co najmniej pięcioletnie doświadczenie pracy w szpitalu i doświadczenie 

w prowadzeniu wykładów/warsztatów dla personelu medycznego na temat poprawy jakości 
w ochronie zdrowia, obejmujące przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń o tematyce poprawy 

jakości w ochronie zdrowia,  
 prawnik specjalizujący się w prawie medycznym, posiadający doświadczenie w prowadzeniu 

wykładów/warsztatów w zakresie odpowiedzialności za zdarzenia medyczne, obejmujące 
przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń o tematyce odpowiedzialności za zdarzenia medyczne, 

 psycholog posiadający doświadczenie w prowadzeniu wykładów/warsztatów w zakresie 

komunikacji klinicznej, obejmujące przeprowadzenie co najmniej 3 szkoleń o tematyce 
komunikacji klinicznej. 

 

Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu osób, które będą prowadzić szkolenie wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania usługi, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wykładowcy wykonującego przedmiot zamówienia 

wskazanego w ofercie na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie mniejszym niż 

posiadane przez osobę wskazaną w ofercie, jako wykonującą zamówienie. Dokonując zmiany 
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Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informacje potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osoby 

mającej przeprowadzić szkolenie. 

8. Wymagane rodzaje aktywności w trakcie szkoleń 
 Wykłady z prezentacją multimedialną, 

 Warsztaty interaktywne z praktycznymi dialogami, 

 Case study – analiza przypadku omawiana w grupach, 

 Sesja pytań i odpowiedzi. 

Zamawiający sugeruje wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie internetowej 

http://www.who.int/patientsafety, www.cmj.org.pl, www.bezpiecznypacjent.cmj.org.pl 

Wykonawca zapewni materiały edukacyjne / pomoce dydaktyczne na szkolenie np. broszury, publikacje, 

filmy edukacyjne związane z tematyką zdarzeń niepożądanych.  

9. Materiały na szkolenia i zaświadczenia dla uczestników 
 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz przekazania każdemu uczestnikowi w trakcie 

szkolenia: 

a) Szczegółowego programu szkolenia zgodnego z konspektem opracowanym przez 
Zamawiającego, zawierającego informacje takie jak: tytuł szkolenia, w jakim terminie i w jakiej 

lokalizacji, informacje dotyczące wykładowcy (imię i nazwisko, opis profilu zawodowego), godziny realizacji 

poszczególnych aktywności w ramach szkoleń,  

b) Skryptów merytorycznych obejmujących całość zagadnień merytorycznych poruszanych na 
szkoleniu (wydruki prezentacji), 

c) Materiałów edukacyjnych / pomocy dydaktycznych na szkolenie, np. broszury, publikacje 
związane z tematyką zdarzeń niepożądanych.  

 

Dodatkowo Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń materiały tj. teczka na program, skrypty, 
materiały, notes, długopis – w ilości odpowiadającej liczbie uczestników. 
 

Na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w formie elektronicznej program i materiały edukacyjne w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu szkolenia Wykonawca jest zobowiązany do wydania zaświadczeń 
o ukończeniu szkolenia dla uczestników. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia musi zawierać następujące 
informacje: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, datę szkolenia, liczbę godzin szkolenia, zakres w jakim uczestnik 
szkolenia został przeszkolony, nazwę Wykonawcy, podpis kierownika Wykonawcy. Warunkiem uzyskania 

zaświadczenia będzie obecność na szkoleniu, potwierdzona podpisem uczestnika na liście obecności.  

Wykonawca jest zobowiązany na wszystkich opracowanych przez siebie dokumentach takich jak program szkolenia, 
prezentacja, zaświadczenie, umieścić oznaczenie o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logotypami POWER i UE, zgodnie z zasadami promocji POWER 
dostępnymi do pobrania pod adresem: www.power.gov.pl 

Wykonawca zapewni wypełnienie przez uczestników szkolenia Formularza zgłoszenia oraz Oświadczenia uczestnika 

projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, według wzorów formularzy przekazanych przez 

Zamawiającego. Wykonawca dostarczy oryginały wypełnione przez uczestników szkolenia do 14 dni po zakończeniu 

szkolenia. 

 

W związku z realizacją przez Wykonawcę szkolenia w ramach projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów 

jakości i bezpieczeństwa opieki”, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, Zamawiający powierzy Wykonawcy, w dniu 

podpisania umowy, przetwarzanie danych osobowych uczestników szkolenia w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji szkolenia. Wykonawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 z późn.zm). 

http://www.who.int/patientsafety
http://www.cmj.org.pl/
http://www.bezpiecznypacjent.cmj.org.pl/
http://www.power.gov.pl/
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10. Sposób organizacji szkoleń 
Szkolenie obejmuje dwa następujące po sobie dni szkolenia, łącznie 14 godzin wykładowych (1 godzina wykładowa 

= 45 minut). Realizowane będzie w 3 edycjach szkoleń wyjazdowych w miejscach i terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego i z uwzględnieniem wskazanej liczby uczestników (patrz tab. poniżej). 

 

Terminy, miejsca realizacji i liczba uczestników szkoleń. 

Edycja Data Miejscowość 
Liczba 

osób 

1 23-24 marca Poznań  25 

2 30-31 marca Warszawa 25 

3 6-7 kwietnia Kraków 20 

  Razem 70 

 

Zamawiający organizuje rekrutację uczestników szkoleń. Liczba osób uczestniczących w każdej edycji szkolenia 

może być zmniejszona lub zwiększona maksymalnie o 5 osób. Najpóźniej do 7 dni przed planowanym terminem 

każdego szkolenia, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o liczbie uczestników. Łączna liczba uczestników 

w 3 edycjach szkoleń nie może być niższa niż 60, a wyższa niż 70 osób. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom każdego szkolenia: 

 Wyżywienie w każdym dniu szkolenia, na które składa się: przerwa kawowa (kawa, herbata, woda 
mineralna, ciastka kruche) oraz ciepły posiłek - obiad 3-daniowy w ilościach dostosowanych do liczby 
uczestników szkolenia), 

 1 nocleg ze śniadaniem w hotelu o standardzie, co najmniej 3 gwiazdkowym, po pierwszym dniu szkolenia. 

 
Wykonawca zobowiązany jest ponadto zapewnić: 

 salę ze sprzętem multimedialnym / rzutnik, ekran i laptop 

 nagłośnienie sali. 

 

Sala, nocleg i catering w tym samym budynku, z parkingiem, i dobrą komunikacją, dostosowany do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 10 dni przed planowanym terminem każdego szkolenia dokładny adres 

miejsca realizacji poszczególnych usług. Informacje zawierać będą, co najmniej: nazwę hotelu, dokładny adres oraz 

wskazówki dojazdu środkami komunikacji publicznej. 

 

11. Ewaluacja szkoleń: 
Ewaluacja szkoleń będzie prowadzona przez Wykonawcę w formie ankiet ewaluacyjnych, wypełnianych przez 

uczestników szkolenia. Wykonawca powinien sporządzić kwestionariusz ankiety i przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego na 7 dni przed pierwszą edycją szkolenia.  

Na zakończenie każdego szkolenia, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania ankietowego wśród 

wszystkich uczestników szkolenia, obejmującego ocenę: 

a) wykładowców (wiedza i umiejętność jej przekazu), 

b) programu i metody szkolenia, 

c) organizację szkolenia,  

d) uzyskanej wiedzy uczestników i jej przydatność w codziennej pracy celem określenia, czy w wyniku 
szkolenia nastąpił: 

 wzrost świadomości w zakresie zdarzeń niepożądanych, ich przyczyn i sposobów zapobiegania 
wśród personelu medycznego objętego szkoleniami (wyrażony w %) 
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 wzrost świadomości w zakresie aspektów prawnych dotyczących zdarzeń niepożądanych 
(wyrażony w %) 

e) słabych i mocnych stron szkolenia 
Wyniki badania ankietowego zostaną przekazane, do 14 dni po zakończeniu każdej edycji szkolenia, w formie 

raportu cząstkowego obejmującego opracowanie statystyczne uzyskanych odpowiedzi. Po zakończeniu 3 edycji 

szkoleń Wykonawca przygotuje raport końcowy z oceny wszystkich edycji szkoleń obejmujący zestawienie 

statystyczne wraz z komentarzem.  

12. Koordynacja szkoleń przez Wykonawcę 
Zamawiający zapewni koordynatora sprawującego nadzór nad organizacją szkoleń. Wszelkie uzgodnienia 

Zamawiającego z Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia będą odbywały się w formie elektronicznej. 

13. Monitorowanie realizacji zamówienia przez Zamawiającego 

Zamawiający będzie prowadził na bieżąco monitorowanie i nadzorowanie stanu realizacji szkoleń przez Wykonawcę, 

jakości prowadzonych szkoleń, ich zgodności z wymaganiami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, poprzez przekazywane do weryfikacji i akceptacji programy szkoleń, materiały szkoleniowe, raporty 
cząstkowe z ankietyzacji uczestników szkoleń. 

W szkoleniach mogą uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego kontrolujący jakość realizowanych usług. 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego drogą elektroniczną o podejmowanych działaniach 
w związku z realizacją szkoleń oraz na temat problemów w realizacji zamówienia. 

 

14. Informowanie 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązku informacyjno-promocyjnego zgodnie z Księgą Identyfikacji 

Wizualnej marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności w zakresie oznaczenia projektów, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym stosowania logotypu programu, którego wzór zamieszczony jest na 

stronie internetowej www.power.gov.pla w szczególności: 

a) informowanie uczestników szkolenia o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

b) oznaczanie miejsca realizacji szkolenia oraz dokumentów dotyczących szkolenia, w tym materiałów 

edukacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, a także wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją 

umowy z wyłączeniem faktur VAT i rachunków. 

  

http://www.power.gov.pl/
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Załącznik nr 2 

Nr SZP-271-9/17 

WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG 

Wykaz wykonanych głównych usług – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 

okresie, z podaniem liczby przeszkolonych osób, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 
zamówienia. 

 

 

Lp.
 

Liczba osób 

przeszkolonych  

Okres realizacji 
(data wykonania: 

rozpoczęcia  

i zakończenia). 

Przedmiot zamówienia 

Nazwa i adres podmiotu 

(odbiorcy), na rzecz którego 

zamówienie zostało wykonane 

1. 

 
 
 
 
 

   

2. 

 
 
 
 
 

   

3. 

 
 
 
 
 

   

4. 

 
 
 
 
 

   

5. 

 
 
 
 
 

   

6. 

 
 
 
 
 

   

 

Uwaga:  Zamawiający uzna warunek za spełniony zgodnie z opisem zawartym w pkt. 6 SOPZ. 

 

 

................................... / dnia............................. r.  ....................................................... 

 Miejscowość / data       podpis  Wykonawcy 
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Załącznik nr 3  

Nr SZP-271-9/17 

Wykaz wykładowców 

lp. Imię i nazwisko Informacja na 

temat kwalifikacji 

zawodowych 

Informacja na temat doświadczenia Informacja na 

temat 

wykształcenia / 

stopień naukowy  

Informacje na 

temat 

doświadczenia 

akademickiego 
(nazwa uczelni, 

zajmowane stanowisko, 

okres pracy na uczelni) 

Publikacje w 

czasopismach 

naukowych na temat 

zdarzeń 

niepożądanych 
(nazwa czasopisma, tytuł 

publikacji, rok publikacji, 

autor/współautor) 

Podstawa 

dysponowania  
 

(w ramach 

zamówienia) 

 

w tym m.in. informacja 

o szkoleniach 

 

 

w tym info o szkoleniach 

z zakresu 

bezpieczeństwa opieki i 

zdarzeń niepożądanych 

1 2 3 4a 4b 5 6 7 8 
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..................................., dnia............................. r.           .................................................................... 

 Miejscowość/data            podpis  Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
Nr SZP-271-9/17 

OFERTA 
 
 Nazwa Wykonawcy: .……………………………….…………………………………… 

 NIP Wykonawcy: …………………………………..……………………..………… 

 Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………. 

 Kod pocztowy, miejscowość: ………………………………..………………………….. 

 Tel. / Fax:  ……………………………………………………….…………… 

 e-mail:   ……………………………………………………….…………… 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem na: Przeprowadzenie trzech edycji specjalistycznych 
szkoleń dla personelu medycznego szpitali na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej i 

monitorowania zdarzeń niepożądanych składamy ofertę, zgodnie z poniższymi warunkami. 
 

1. Deklarujemy realizację zamówienia na warunkach określonych w postępowaniu / za cenę: 
  
za szkolenie jednego uczestnika: 

 
netto…………………….zł. słownie………………………………………………………………………zł 
 
brutto……………………zł słownie……………………………………………………….……….……..zł 

w tym podatek VAT………………zł słownie…………………………………….………………..…zł 
 
Łączna wartość netto oferty:  cena za szkolenie jednego uczestnika x 70 = ……………………………………….. zł 

 
słownie:….................................................................................................................... ............................ zł 
 

Łączna wartość brutto oferty: cena za szkolenie jednego uczestnika x 70 = …………………………………………zł 
 
słownie:….................................................................................................................... ............................. zł  

w tym podatek VAT……………………….............. …..................................................................... zł, 

słownie…..................................................................................................................... ......... zł. 
 

 
2. Deklarujemy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni. 
3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto 

przez okres obowiązywania umowy. 
4. Akceptujemy wynikającą z zastosowania prawa opcji możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu 

zamówienia, w sposób określony w SOPZ, co może być spowodowane brakiem potrzeby Zamawiającego 

w tym zakresie. 
5. Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: ………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym jest: ………………………………………………….…………..  
tel.: …………………mail: ……………… 

 
 
 

................................... / dnia .......................... r.  ....................................................... 

 Miejscowość / data      podpis Wykonawcy 


