
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. " Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie - program 

rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości 
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priorytetowej  V Wsparcie dla obszaru zdrowia  Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

L.Dz./PRO-dzpz/2429/2019       Tarnów, 31.07.2019 

 

Zapytanie ofertowe 

 

 

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

się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi informatycznej. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi informatycznej polegającej na: 

1) opracowaniu formy elearningowej ePodręcznika „Symulacja medyczna w kształceniu 

praktycznym pielęgniarek" (kodowanie, nawigacja, grafika, skład, itp.) 

2) opracowaniu formy elearningowej ePodręcznika OSCE (kodowanie, nawigacja, grafika, 

skład, itp.) 

3) opracowaniu mechanizmu informatycznego eBazy dotyczącej zastosowania metod symulacji 

medycznej 

4) kodowaniu aplikacji wspomagającej nauczanie i implementującej scenariusze symulacji 

medycznej 

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie - 

program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem 

leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo". 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru 

zdrowia, Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0090/17-00 z dnia 14.12.2017r. 

Kod CPV 

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe 

i wsparcia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1. 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia – do 80 dni od podpisania umowy. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę, kwalifikacje i 

doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

Oferty 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/2429/2019” do dnia 12 sierpnia 2019 roku do godz. 12.00 w 

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

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

mailto:oferty@pwsztar.edu.pl
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2. Oferta winna zawierać zgodnie z formularzem oferty - cenę (zł brutto) oraz okres gwarancji i 

termin wykonania zamówienia. 

3. Termin związania ofertą wynosi - 30 dni od złożenia oferty. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe 

od Zamawiającego. 

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316612 Józef Ligęza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zamówienia 

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

- Załącznik nr 3 – Wzór umowy 


