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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie kursu OSCE dla pracowników 

dydaktycznych Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu OSCE (Objective Structured Clinical 

Examination - Obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny) wg następujących wymagań:  

1. Kurs obejmie przeprowadzenie 35 godzin zajęć dla pracowników dydaktycznych Zakładu 

Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie w tym: 

- 5 godz. wykładów (dla grupy 19 osobowej) oraz 

- 30 godz. ćwiczeń (równolegle w trzech grupach 6 – 7 osobowych). 

2. Część ćwiczeniowa musi mieć charakter praktyczny, a Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić sprzęt symulacyjny. 

3. Zakres tematyczny kursu OSCE musi uwzględniać charakterystykę kształcenia na kierunku 

pielęgniarstwo. 

4. Wykonawca zapewnia kadrę dydaktyczną tj. min. 3 osoby spełniające następujące warunki: 

- min. 5 letnie doświadczenie szkoleniowe jak i praktyczne w realizacji procesu 

egzaminacyjnego OSCE, 

- min. 5 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami na kierunkach 

pielęgniarstwo i/lub położnictwo, 

- szczegółową wiedzę w zakresie realizacji standardów edukacyjnych na kierunku 

pielęgniarstwo. 

5. Dla każdego uczestnika kursu wymagane jest przygotowanie materiałów szkoleniowych w 

formie papierowej oraz wydanie certyfikatu ukończenia kursu. 

6. Wykonawca zapewnia: 

- 3 sale do przeprowadzenia kursu (podczas obydwu dni szkolenia), 

- zakwaterowanie dla 19 osób (1 doba hotelowa), 

- wyżywienie: obiad, uroczysta kolacja (pierwszy dzień szkolenia), śniadanie, obiad (drugi 

dzień szkolenia). 



 

7. Wymaga się, aby całość kursu tj. zajęcia dydaktyczne, zakwaterowanie i wyżywienie 

odbywały się na terenie jednego obiektu w Tarnowie lub okolicach w odległości nie większej 

niż 100 km. 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin przeprowadzenia kursu - 12.01 – 13.01.2018r. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kadrę oraz bazę 

lokalową wymaganą w zapytaniu ofertowym. 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

Oferty spełniające wymagania zamawiającego będą oceniane według kryterium cena - 100%. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferty na wykonanie zamówienia należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem 

„Zapytanie L.Dz./PRO-dzpz/3613/2017” do dnia 5 stycznia 2017 roku do godz. 13.00 w 

siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, Dziennik Podawczy 

pokój A024 lub przesłać pod adres email: oferty@pwsztar.edu.pl. 

2. Oferta winna zawierać: 

- cenę (zł brutto) za całość zamówienia, 

- potwierdzenie kwalifikacji kadry dydaktycznej, 

- opis bazy lokalowej i wyżywienia. 

3. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu na składanie ofert. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny w każdym momencie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać 

jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od Zamawiającego. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji złożonych ofert z wybranym 

bądź wybranymi Wykonawcami. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 014 6316612 Józef Ligęza. 
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