
Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe nr  2/2020/010C_bis

dotyczące realizacji projektu p.n. „Szybkie i bezpłatne wsparcie osób z chorobami przewlekłymi
układu kostno-stawowego i mięśniowego w Bytomiu w ramach

Regionalnego Programu Zdrowotnego”  (RPSL.08.03.02-24-010C/19) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych z zakresu edukacji zdrowotnej dla ok. 240
uczestników programu w ramach projektu unijnego, realizacja szkoleń przypada na okres od marca 2022
do grudnia 2022.
 

1. Opis zamówienia

Wymagania dotyczące organizacji usługi szkolenia: 

A. Tryb szkolenia

• szkolenie jednodniowe
• 3 godziny edukacyjne (45min)
• grupa maksymalnie 20 osobowa
• tryb stacjonarny/zdalny

B. Miejsce realizacji usługi:
 

• Bytom, ul. Orzegowska 52A

C. Proponowany zakres szkolenia

• rola aktywności fizycznej oraz ergonomii pracy w profilaktyce wtórnej chorób przewlekłych układu 
ruchu

• zalecane formy aktywności fizycznej, zapobieganie wypadkom i zranieniom
• istotność prowadzenia zdrowego stylu życia obejmującego ograniczenie lub rezygnację z używek
• dostępność w regionie grup wsparcia i stowarzyszeń pacjentów
• wskazania do leczenia operacyjnego w wybranych przypadkach klinicznych 

D. Zajęcia prowadzone będą wraz z badaniem poziomu wiedzy uczestników przy zastosowaniu pre-testu 
na pierwszej prelekcji oraz post-testu po trzeciej prelekcji
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2. Wymagania obligatoryjne wobec aplikującego:

A. Zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadzone będą przez lekarza lub pielęgniarkę lub fizjoterapeutę lub 
specjalistę zdrowia publicznego, posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 

B.  Osoba prowadząca szkolenie powinna posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu 
edukacji zdrowotnej (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, w wymiarze min.2 godzin, dla 
min. 25 osób). 

C. Stosowny dokument potwierdzający doświadczenie zostanie dołączony do formularza ofertowego.

3. Kryteria wyboru 

Oferty, które spełnią wymogi formalne będą podlegały ocenie zgodnie z kryterium: cena brutto za 
1 konsultację.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Punkty przyznane ofertom obliczane będą według wzoru:
C = (Cn/Co) x 50 pkt, gdzie:

Cn - cena brutto najniższej oferty;
Co - oferowana cena brutto

4. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Termin złożenia oferty: 21.03.2022  r. do godz. 10:00  
Oferty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej:
1. W formie elektronicznej - skany dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Oferenta, wysłane na adres e-mail: biuro@przychodniaszombierki.pl
W tytule wiadomości wskazane jest zawarcie zwrotu „Oferta wykonania usługi w ramach projektu:
Szybkie i bezpłatne wsparcie osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego 
w Bytomiu w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego”.
2.  W formie papierowej  -  osobiście,  pocztą lub przez kuriera na adres miejsca składania ofert.  Ofertę
należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Oferenta,
napis:  "Oferta  wykonania  usługi  w  ramach  projektu:  Szybkie  i  bezpłatne  wsparcie  osób  z  chorobami
przewlekłymi  układu  kostno-stawowego  i  mięśniowego  w  Bytomiu  w  ramach  Regionalnego  Programu
Zdrowotnego".
Miejsce składania ofert: Przychodnia Lekarska Szombierki, ul Orzegowska 52a, 41-907 Bytom
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Załącznik nr 2.1

FORMULARZ   OFERTOWY

Firma: 

Imię i nazwisko:

Adres: 

Tel:

e-mail:

Wykonawca wyraża gotowość podjęcia się wykonania Przedmiotu Zamówienia.  Niniejsza oferta odnosi się
do następującego przedmiotu, który jest zgodny z opisem zawartym w ww. zapytaniu ofertowym. 
W kontekście kryteriów oceny ofert określam/-y następujące warunki ofertowe: 

Nazwa kryterium 
Okoliczność stanowiąca podstawę do

oceny kryterium 
Warunki Wykonawcy 

    Cena brutto w PLN 
Całkowita cena za wykonanie 
Przedmiotu Zamówienia (za usługę 
szkolenia z zakresu edukacji zdrowotnej, 
135 min dla 1 osoby)

…………..… brutto 

w tym ………… cena netto + ……….

…….. (………%)VAT 

* kwota powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zadania w tym podatki i daniny publiczne (ZUS)

   …................................                   …....................................................................
    (miejscowość i data)                                  (podpis Oferenta)
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