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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
Al. Racławickie 1, 20 – 059 Lublin 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KODAMI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
W OPARCIU O WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: 

1. Przeprowadzenie konsultacji eksperckich w zakresie programów pracy zespołów 
interdyscyplinarnych opartych na autorskich scenariuszach (opisujących przypadki u pacjentów 
geriatrycznych) wykorzystywanych w trakcie zajęć „Interdyscyplinarne leczenie osób starszych 
z wykorzystaniem technik symulacyjnych ” – kurs specjalistyczny dla studentów Wydziału Nauk 
o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego prowadzonych w ramach projektu „MEDFUTURE – 
Medyczne zawody przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.3 
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów 
Strategii Europa 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.03.00-00-
052/12-00 z dnia 4 kwietnia 2013 r. 

2. Kod CPV: 80521000-2: Usługi opracowania programów szkoleniowych. 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.10.2015 r.  
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU OFERENTA W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykształcenie wyższe w zakresie nauk medycznych, stopień naukowy min. doktor. 
2. Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w charakterze nauczyciela akademickiego 

w prowadzeniu zajęć ze studentami w formie ćwiczeniowej. 
3. Opracowanie min. 3 publikacji w podręcznikach edukacyjnych, skryptu lub sylabusa dla 

studentów medycyny w formie współautorstwa lub min. 1 publikacji 
z zakresu medycyny, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego. 
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4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów kierunku lekarskiego, 
fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego z wykorzystaniem technik 
symulacyjnych – min. 2 semestry na łączną liczbę min. 60 godzin.  

 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferty należy złożyć we wskazanym terminie, korzystając z załączonego formularza ofertowego 
– załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w którym należy podać cenę brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

2. Oferta powinna zawierać: 
a) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz Oferty: 
- opatrzony pieczęcią firmową lub własnoręcznym pełnym podpisem, 
- posiadający datę sporządzenia,  
- zawierający adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP/REGON, 
- zawierający cenę brutto wykonania przedmiotu (przez cenę brutto wykonania przedmiotu 
zamówienia rozumie się cenę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiącymi koszt 
pracodawcy a dla podatnika VAT – kwotę zawierająca podatek VAT) 
- zawierający zestawienie opracowanych min. 3 publikacji w podręcznikach edukacyjnych, 
skryptu lub sylabusa dla studentów medycyny w formie współautorstwa lub min. 1 publikacji 
z zakresu medycyny, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, z którego 
będzie jasno i literalnie wynikało spełnienie warunku nr 3 udziału Oferenta w postępowaniu. 
b) CV osoby składającej ofertę, z którego będzie jasno i literalnie wynikało spełnienie 
warunków udziału Oferenta w postępowaniu nr 1,2 i 4. 

3. Niespełnienie warunków formalnych wymienionych w pkt. 2a) i 2b) oraz warunków 
wymienionych w części IV pkt. 1-4 będzie skutkować odrzuceniem oferty Oferenta, tj. oferta 
nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim a cenę podać w polskich złotych (PLN). 
 

VI. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Zatrudnienie: umowa zlecenie.  
2. Liczba godzin konsultacji (godziny zegarowe): 20 tj.: 

do 30.09.2015 r. - 15 godz.,  
do 30.10.2015 r. – 5 godz. 

3. Przedmiotem konsultacji są scenariusze w wersji papierowej a także nagrania pilotażu 
i z przebiegu zajęć w formie Obiektywnego Strukturyzowanego Video-Egzaminu. Z każdego 
etapu konsultacji zostanie sporządzona ekspertyza. 

4. Każda ekspertyza powinna zawierać: opinię, rekomendacje i uwagi. 
5. Każda ekspertyza powinna być sporządzona w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie 

CD/DVD). 
6. Materiały potrzebne do dokonania konsultacji Oferentowi dostarczy Zamawiający. 
7. Wynagrodzenie za przeprowadzone konsultacje uwzględnia konsultacje kwestii 

problemowych związanych z przedmiotem zamówienia. 

8. Wynagrodzenie będzie płatne stosownie do przeprowadzonej liczby godzin. Podstawą do 
wystawienia FVAT/rachunku przez wykonawcę jest podpisany przez strony protokół zdawczo-
odbiorczy przedmiotu zamówienia. 

9. Umowa przewidywać będzie przeniesienie autorskich praw majątkowych i prawa własności 
ekspertyzy na Uniwersytet Medyczny w Lublinie na wszystkich polach eksploatacji, w tym 
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w szczególności w zakresie prawa do wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wykorzystywania 
opinii do poprawiania istniejących scenariuszy i programu kursu (Załącznik nr 2), - art. 52 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. 1994, Nr 24, 
poz. 83, ze zm.). 

10. Ekspertyzy napisane na potrzeby projektu „MEDFUTURE – Medyczne zawody przyszłości” 
nie mogą być wykorzystane przez inne osoby lub podmioty niż Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie. 

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan podpisanego 

formularza oferty) na adres: projekt.medfuture@umlub.pl z tytułem maila: „OFERTA na 
przeprowadzenie konsultacji eksperckich, Zad.9, Projekt MEDFUTURE-Medyczne zawody 
przyszłości” lub też dostarczona osobiście na  adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, II p., pok.237 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA na 
przeprowadzenie konsultacji eksperckich, Zad.9, Projekt MEDFUTURE-Medyczne zawody 
przyszłości” do dnia 05.08.2015 r. do godz. 14.00 

3. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 06.08.2015 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej 
oferty zostanie ogłoszony w Biurze Projektu przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin, II p., 
pok. 237. Dodatkowo Oferenci zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty 
drogą elektroniczną lub telefonicznie.   

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę bez 

podania przyczyny. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- wezwania Oferenta, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia 
w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów, 
- poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Oferenta), 
- poprawy oczywistych omyłek pisarskich. 

7. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania złożonych ofert w zakresie ceny. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie 

bez podawania przyczyny swojej decyzji. W przypadku odwołania niniejszego zapytania 
Oferentom nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie. 

 
 

VIII.  OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert. 
2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował przeliczenia procentowe przy założeniu, że 

1%=1pkt. 
3. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

Kryterium oceny ofert – cena brutto - 100% 
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Oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 100%, natomiast pozostałe oferty otrzymają punktację 

proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 100%. 

Maksymalnie Oferent może uzyskać 100 % punktów. 

 
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty e-
mail. 

 
X. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Renata Rymuszko pod numerem telefonu: 
81/ 448 52 93  oraz adresem e-mail: projekt.medfuture@umlub.pl 
 

XI. ZAŁĄCZNIKI 
1. Wzór formularza ofertowego. 
2. Ramowy program kursu. 
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Załącznik 1 
 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa Oferenta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba Oferenta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REGON 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oferta skierowana do:  
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, II p., pok. 237 
Nawiązując do zapytania ofertowego na: Przeprowadzenie konsultacji eksperckich 
w zakresie programów pracy zespołów interdyscyplinarnych opartych na autorskich 
scenariuszach (opisujących przypadki u pacjentów geriatrycznych) wykorzystywanych w 
trakcie zajęć „Interdyscyplinarne leczenie osób starszych z wykorzystaniem technik 
symulacyjnych ” – kurs specjalistyczny dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału 
Lekarskiego prowadzonych w ramach projektu „MEDFUTURE – Medyczne zawody 
przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.3 Wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii 
Europa 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.03.00-00-052/12-00 z 
dnia 4 kwietnia 2013 r. 
 
oferuję wykonanie usługi za: 
Oferowana cena brutto ………………………….………………………………………………………………………..PLN 
Oferowana cena brutto słownie : ………………………………………………………………..………………………… 
..................................................................................................................................................... 
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L.p. Tytuł publikacji/skryptu itp. Rok wydania Autor/Współautor 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

 
Składając ofertę oświadczam, że: 

1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń woli niezgodnych 
z prawdą (art. 233 § 1 KK) oświadczam, że podane przeze mnie informacje zawarte 
w Ofercie są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Posiadam niezbędne doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

4. Nie jestem związany/a z Zamawiającym osobowo i kapitałowo (przez powiązania osobowe 

lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, 

dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

5. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach i w terminie określonym 
w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego oraz zgodnie ze złożoną Ofertą. 

6. Będę wykonywać osobiście powierzone mi zamówienie i nie będę go podzlecać 
innym.  

7. Moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań 
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych 
podmiotów nie przekracza 240 godzin miesięcznie. 

8. Zobowiązuję się do przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz prawa własności 
ekspertyzy na Uniwersytet Medyczny w Lublinie na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z 
częścią VI pkt. 9 Zapytania ofertowego 

 

        ………………………………………………….. 

Data i podpis osoby upoważnionej  
do występowania w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik 2 
Wydział Nauk o Zdrowiu 
I Wydział Lekarski z Oddziałem Dentystycznym 
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 
Kierunek studiów: Lekarski, Fizjoterapia,  
Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie Publiczne 
Forma studiów: stacjonarne 
Rok i semestr studiów: IV studiów jednolitych,  
I rok studiów II stopnia/ I i II semestr 
Liczba osób obejmowana wsparciem: 50 
Czas trwania : 30 godz./gr. 

 
Ramowy program kursu specjalistycznego:  

„Interdyscyplinarne leczenie osób starszych z wykorzystaniem technik symulacyjnych” 
 

Lp. Przedmiot 
Liczba godzin 
przedmiotu 

Forma realizacji przedmiotu 

Wykłady Ćwiczenia 
 

Zajęcia 
praktyczne 

1.  

Zbieranie wywiadu, badanie fizykalne 
i zasady transportu osób w 
podeszłym wieku 

3 0 3 0 

2.  

Współpraca interdyscyplinarnego 
zespołu medycznego z rodziną 
pacjenta w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym  

3 0 3 0 

3.  
Wybrane aspekty opieki chirurgicznej 
u osób starszych  

3 0 3 0 

4.  
Zaburzenia endokrynologiczne osób 
starszych 

3 0 3 0 

5.  Opieka paliatywna osób starszych 3 0 3 0 

6.  
Leczenie schorzeń układu sercowo-
naczyniowego u osób starszych 

3 0 3 0 

7.  
Wybrane aspekty fizjoterapii i 
rehabilitacji osób w podeszłym wieku 

3 0 3 0 

8.  

Opieka okołooperacyjna osób 
starszych w aspekcie 
interprofesjonalnym  

3 0 3 0 

9.  

Współpraca lekarza i położnej – 
wybrane aspekty w opiece osób 
starszych 

3 0 3 0 

10.  

Pielęgnacja i leczenie osób starszych 
ze szczególnym uwzględnieniem osób 
długo leżących 

3 0 3 0 

 


