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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

pod nazwą „Wysoka jakość kształcenia receptą na pielęgnacyjny deficyt – Program 
rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku 

pielęgniarstwo” 

w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, 
Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja 
  

L.Dz./PRO-dzpz/441/2018       Tarnów, 29.01.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

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

zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie kursu dla pracowników 

dydaktycznych Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Ordynowanie leków i wypisywanie 

recept dla pielęgniarek i położnych, cz.I zgodnie z art.15a ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. 

o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.)” w ramach 

kształcenia podyplomowego. Uczestnikami kursu będą pielęgniarki i położne posiadające 

tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, kadra dydaktyczna PWSZ w Tarnowie, 16 

nauczycieli akademickich. Kurs obejmuje przeprowadzenie: 

- 33 godzin wykładów, 

- 12 godzin ćwiczeń w grupach 8 osobowych, 

- 20 godzin stażu w grupach 2 osobowych. 

Łącznie kurs obejmuje 65 godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika kursu. 

Zajęcia musza prowadzić najwyższej klasy specjaliści z Izby Pielęgniarskiej. 

Uczestnicy szkolenia muszą otrzymać materiały szkoleniowo-dydaktyczne niezbędne są 

zrealizowania kursu i musi odbywać się z użyciem sprzętu specjalistycznego. Kurs musi 

zakończyć się przeprowadzeniem egzaminu oraz wydaniem certyfikatów/świadectw 

ukończenia kursu. 

Wykonawca musi zapewnić sale do przeprowadzenia kursu w Tarnowie, miejsce odbywania 

stażu w Tarnowie, wyżywienie dla 16 osób uczestników kursu (catering). 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia - od 08.02.2018r do 18.03.2018r.  

Zajęcia mogą być realizowane w godzinach popołudniowych średnio dwa razy w tygodniu od 

16 do 20 oraz/lub w weekendy tj. w sobotę i niedzielę w godzinach od 9:00 do 16:00. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przeprowadzili co najmniej 

jeden kurs ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych, cz.I 



  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

pn. „Wysoka jakość kształcenia receptą na pielęgnacyjny deficyt – Program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Tarnowie na kierunku pielęgniarstwo” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Osi priorytetowej  V Wsparcie dla obszaru zdrowia  Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

zgodnie z art.15a ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.). 

 

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/441/2018” do dnia 6 lutego 2018 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, 

- informację o miejscu i terminach szkolenia. 

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. 

 

mailto:oferty@pwsztar.edu.pl

