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Chełm, 17 lutego 2021 r. 

K-ZP.251.B.12.2021 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Zamawiający:   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm 

REGON 110607010; NIP 563-20-77-608 

2. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie jest prowadzone na podstawie Zarządzenia 

Nr 121/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 

grudnia 2020 r. w sprawie zasad realizacji zamówienia, do których nie stosuje się ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z  zasadą konkurencyjności, opisaną w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Projekt pt. „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku 

Pielęgniarstwo”. 

3. Przedmiot zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dla personelu 

MCSM oraz pracowników dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć w MCSM w 

ramach realizacji projektu pt. „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku 

Pielęgniarstwo”, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach 

medycznych, realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Załączniki nr 1A i 1 B do 

niniejszego Zaproszenia. 

3) Zamówienie podzielone jest na 2 zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych, co oznacza, że oferty można składać na 1 lub 2 dwa zadania. 

Zadanie 1 – szkolenia personelu MCSM; 
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Zadanie 2 – szkolenia dla kadry dydaktycznej. 

4) Wspólny Słownik Zamówień: CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i  szkoleniowe 

5) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

4. Osoby upoważnione do kontaktu: p Magdalena Nowicka – Dział Zamówień Publicznych, 

tel. /fax 82 564 04 56, zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, p. Mariusz Bandzul – 

Kierownik Projekt, tel. / fax 82 564 06 02. 

5. Termin wykonania zamówienia:  

Wymagany termin wykonania zamówienia do 31 maja 2021 r., według szczegółowego 

harmonogramu ustalonego z wybranym Wykonawcą. 

6. Warunki udziału w postępowaniu 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące (dotyczy każdej z części zamówienia) zdolności technicznej i zawodowej: 

W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać że: 

a. dysponuje Centrum Symulacji Medycznej wyposażonym w min. 3 sale 

(możliwość realizacji zajęć jednoczenie na wszystkich salach) w tym min. 1 salę 

wysokiej wierności, wyposażoną w  tzw. lustra weneckie oraz system kamer 

wysokiej rozdzielczości z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku oraz 

prowadzenia jednocześnie symulacji oraz 1 salę wyposażoną w tzw. lustra 

weneckie oraz system kamer wysokiej rozdzielczości z możliwością rejestracji 

obrazu i dźwięku wyposażone w zestawy urządzeń medycznych  i fantomów, 

trenażerów tzw. niskiej wierności dla sali do ćwiczeń umiejętności 

pielęgniarskich i umiejętności technicznych. Centrum powinno dysponować 

elektroniczną bazą min. 40 scenariuszy symulacyjnych dla kierunku 

pielęgniarstwo niskiej wierności, scenariusze pośredniej wierności oraz 

scenariusze wysokiej wierności. Oprogramowanie zawierające bazę 

scenariuszy powinno umożliwiać przeprowadzenie egzaminu OSCE 

z  wykorzystaniem tabletów/komputerów z automatycznym zliczaniem 

punktacji każdego uczestnika i łącznego podsumowania przeprowadzonego 

egzaminu w powiązaniu z rejestracją zapisu poprzez system kamer. Do oferty 

należy dołączyć wykaz posiadanych scenariuszy. W ofercie należy wskazać 

mailto:zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl
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adres centrum symulacji, w którym będzie przeprowadzone szkolenie oraz 

informację o podstawie dysponowaniem obiektem. 

b. zrealizował w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie, przed terminem składania ofert: 

W zakresie Zadania nr I: 

 min. 2 realizacje usługi szkoleniowej na rzecz uczelni kształcącej 

na kierunku Pielęgniarstwo, obejmujące szkolenia w kategoriach 

Technik Symulacji, Informatyk, Zarządzanie CSM dla min. 1 

osoby; 

W zakresie Zadania nr II: 

 min. 2 realizacje usługi szkoleniowej na rzecz uczelni kształcącej 

na kierunku Pielęgniarstwo, obejmujące szkolenia w kategoriach 

NW, PW,WW, OSCE dla min. 8 osób 

c. dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia : 

W zakresie Zadania nr I: 

 1 osobą  – technik symulacji (trener symulacji/instruktor symulacji) 

posiadającą wykształcenie medyczne. Osoba ta powinna posiadać 

doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń (kryterium 

punktowane) - skierowanych do techników, informatyków symulacji 

medycznej. 

W zakresie Zadania nr II: 

 2 osoby - posiadające doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 

2 szkoleń (kryterium punktowane) z zakresu zajęć symulacyjnych 

(NW,PW,WW) z wykorzystaniem metod symulacji medycznej 

w centrum symulacji medycznej dla studentów kierunku 

pielęgniarstwo, realizowanej na zlecenie uczelni kształcącej na kierunku 

Pielęgniarstwo w ramach utworzenia MCSM. 

2) Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo 

z  Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
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zobowiązań w  imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu współce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w  linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

3) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udział w postępowaniu: 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonego 

w  ust. 1) oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy wraz z ofertą 

składają oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego  

załącznik do formularza oferty. 

7. W celu wykazania spełnienia warunków zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą 

następujących dokumentów: 

 oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału 

w  postępowaniu.   

 wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji szkoleń.  

 wykaz zrealizowanych usług. 

8. Miejsce i termin składania oraz ofert: 

Ofertę proszę przesalać do Zamawiającego na adres 

zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl, lub złożyć na adres PWSZ w Chełmie, 

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pokój 112, w terminie do dnia: 25.02.2021 r. do godz. 

12:00. 
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9. Kryteria oceny ofert. 

Kryterium wyboru Waga kryterium 

Cena (C) 60 % 

Doświadczenie prowadzących szkolenia (D) 40 % 

 

ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

1. Ocena ofert dokonywana będzie wg niżej wskazanych kryteriów: 

1) Kryterium „Cena” - rozumiana jako całkowita cena brutto, według następującego 

wzoru: 

CN - najniższa cena 

C = --------------------------------------- x 100 pkt x 60% 

CB - cena w ofercie badanej 

C - liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena (C)” 

CN - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie 

CB - cena w ofercie badanej 

Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę zaoferowaną przez 

Wykonawcę w  Formularzu oferty. 

2) Opis kryterium „Doświadczenie prowadzących szkolenia (D)”. Kryterium 

„Doświadczenie prowadzących szkolenia (D)” będzie oceniane na podstawie 

dodatkowych parametrów określonych przez Zamawiającego, tj.: 

Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium jeśli wykaże, że osoby, które będą 

prowadziły szkolenia posiadają następujące doświadczenie w ich prowadzeniu: 

W zakresie Zadania nr I: 

 2 szkolenia - 0 pkt. (warunek udziału); 

 4-6 szkoleń - 20 pkt; 

 7 i więcej szkoleń  - 40 pkt. 

W zakresie Zadania nr II: 

Pierwsza osoba: 

 2 szkolenia - 0 pkt. (warunek udziału); 

 4-6 szkoleń - 10 pkt; 

 7 i więcej szkoleń  - 20 pkt. 
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Pierwsza osoba: 

 2 szkolenia - 0 pkt. (warunek udziału); 

 4-6 szkoleń - 10 pkt; 

 7 i więcej szkoleń  - 20 pkt. 

Liczba punktów w kryterium (D) dla Zadania nr II będzie równa sumie punktów 

przyznanych dla obu osób. 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w  niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów 

(P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych 

kryteriów, wyliczoną zgodnie z  poniższym wzorem: 

P = C + D 

gdzie:  

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 

D - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie 

prowadzących szkolenia”. 

4) W celu obliczenia punktów wszystkich ofert wyniki poszczególnych działań 

matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą 

dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje 

różnica  w ilości przyznanych punktów. 

10. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 6. 

 

Załączniki: 

Nr 1A i 1B  – Opis przedmiotu zamówienia 

Nr 2 – Formularz oferty   

Nr 3 – Oświadczenie  

Nr 4 – Wykaz usług 

Nr 5 – Wykaz osób 

Nr 6 – wzór umowy
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Ochrona danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 
27  kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Chełmie z siedzibą przy ul.  Pocztowej 54, 22-100 Chełm. Adres e-mail: 
rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (82) 565 88 95, reprezentowana przez Rektora. 

2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor 
Ochrony Danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@pwszchelm.edu.pl, tel. 665 170 003 lub pod adresem Inspektor Ochrony 
Danych ul. Pocztowa 54,  22-100 Chełm. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym 
rozeznaniem rynku „Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla personelu MCSM oraz 
pracowników dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć w MCSM w ramach 
realizacji projektu pt. „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku 
Pielęgniarstwo”” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
o  ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego oraz podmioty, 
którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących 
przepisów prawa, a także podmioty którym Uczelnia zleciła przetwarzanie danych 
osobowych np. podmioty świadczące usługi IT. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych. 

7.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 
przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.  
9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa 
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

 


