
 

Siedlce, 31.07.2019 r. 

 

 

      Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ NR ZIP 612-9/2019 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, NIP: 

821-21-02-933; REGON: 711643331, tel. 25-633-30-32/ fax: 25-633-20-51, e-mail: 

info@mazovia.edu.pl, www.mazovia.edu.pl 

 

 

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia”(zwanym dalej 

„Projektem”) w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój– 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa – poszukuje partnerów w celu wykonania 

niezbędnych badań lekarskich stażysty skierowanego na miesięczny staż o wymiarze 120 godzin w 

Placówce medycznej, szczegółowo określonych w dalszej części niniejszego zapytania oraz prosi o 

złożenie oferty cenowej na załączonym postępowaniu ofertowym. 

 

 

Wybór wykonawcy zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania, będzie dokonany 

zgodnie z zasadami i procedurą „rozeznania rynku” określoną przez „Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 19.07.2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), bez zastosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

a. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnych badań lekarskich stażysty 

skierowanego na miesięczny staż o wymiarze 120 godzin w Placówce medycznej w ramach 

projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia” realizowanym przez Collegium Mazovia 

Innowacyjną Szkołę Wyższą w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
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b. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień 

85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia; 

80510000-2 - Usługi medyczne i podobne; 

c. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w punkcie 2 do niniejszego zapytania 

cenowego. 

d. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

e. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

a. Ilość studentów biorących udział w stażach: 

Pielęgniarstwo – 105 osób – w 3 edycjach 

b. Ramowy harmonogram realizacji staży: 

L.p. Kierunek studiów 
Rok akademicki 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

3. 
Pielęgniarstwo I 

stopnia/ liczba godzin 

35 osób 

(120h) 

35 osób 

(120h) 

35 osób 

(120h) 

 

c. Studenci kierunku pielęgniarstwo skierowani będą na miesięczne staże zawodowe w 

Placówkach medycznych o wymiarze 120 godzin. W związku z tym, konieczne jest wykonanie 

niezbędnych badań lekarskich. 

d. Organizacja: staże odbędą się w siedzibach pracodawców w Placówkach medycznych 

zgodnie z Programem stażu, na kilku oddziałach szpitalnych. 

e. Badania lekarskie: Morfologia, Alat, Bilirubina, Hbs, Antyhbs, Hcv, HIV, Okulista, Neurolog, 

Ekg, Spirometria, Rtg klatki piersiowej. 

f. Grupa docelowa: studenci Pielęgniarstwo I stopnia. 

g. Z wykonawcą przedmiotu zamówienia zamawiający podpisze umowę na realizację usługi 

wykonania niezbędnych badań lekarskich dla 105 uczestników projektu. 
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4. PROGRAM STAŻU 

Zakres czynności do wykonania podczas praktyk Ilość godzin 
(łącznie 120) 

Przyjęcie pacjenta w oddział: 

- kompleksowe założenie dokumentacji, 

- zapoznanie pacjenta z topografią oddziału, 

- zebranie wywiadu ogólnego, 

6 

Przeprowadzenie badań fizykalnych wybranych układów: 

- oddechowego, 

- pokarmowego, 

- krążenia 

6 

Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych według zleceń lekarskich i procedur 

obowiązujących w oddziale 

6 

Wykonanie i udokumentowanie oceny bólu u pacjentów według przyjętej w 

oddziale skali bólu (np. NRS, VAS) 

6 

Wykonanie oceny i udokumentowanie zagrożenia odleżynami/określenie stopnia 

odleżyn i pielęgnacja odleżyn u pacjentów według procedur i skal przyjętych w 

oddziale 

6 

Wykonanie oceny i udokumentowanie stanu odżywienia pacjentów według skali 

przyjętej w oddziale (np. SGA, NRS 2002) 

6 

Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych obrazowych (RTG, CT, MR i 

ultrasonograficznych i innych rodzajów badań zleconych przez lekarza (np. 

kolonoskopia, gastroskopia) według procedur przyjętych w oddziale 

6 

Przygotowanie i podanie leków pacjentom według zleceń lekarza drogą 

doustną/doodbytniczą 

12 

Przygotowanie i podanie leków pacjentom według zleceń lekarza drogą dożylną/ 

wkłucia centralnego/portu naczyniowego 

12 

Przygotowanie i podanie leków pacjentom według zleceń lekarza drogą 

domięśniową 

6 

Pomiar parametrów życiowych u pacjentów (RR, HR, PR, SpO2, oddechy, 

temperatura) metodami tradycyjnymi i za pomocą kardiomonitora  

12 

Wykonanie badania EKG 

 

6 

Udział w żywieniu pacjentów według zasad obowiązujących w oddziale 6 

Wykonanie toalety ciała w łóżku chorego 

 

6 

Prowadzenie i dokumentowanie bilansu płynu i dobowej zbiórki moczu u 

pacjentów według zleceń lekarza 

6 

Edukacja pacjenta i jego rodziny (przekazanie zaleceń pielęgniarskich) w dniu 

wypisu do domu w zależności od jednostki chorobowej i stanu psychofizycznego 

chorego 

12 
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5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 08.08.2019 r. – 15.09.2021 r. 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

a. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

ofertowego (Załącznik nr 1). 

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

a. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera lub też 

dostarczona osobiście na  adres: ul. Sokołowska 161, Budynek „A”, I piętro, pok. nr 

A1-015, 08-110 Siedlce, do dnia 7 sierpnia 2019 roku w zamkniętej kopercie 

oznaczonej w następujący sposób: „Wykonanie niezbędnych badań lekarskich 

stażysty skierowanego na miesięczny staż o wymiarze 120 godzin w Placówce 

medycznej w ramach projektu „Zintegrowany program Collegium Mazovia”. 

b. w wersji elektronicznej (tj. skan formy pisemnej oferty wraz z wymaganymi 

załącznikami) przesłać na adres e-mail:info@mazovia.edu.pl, w tytule wiadomości (e-

mail’a) podając: nazwę/imię i nazwisko oferenta oraz informację „Oferta dot. 

zapytania o cenę nr ZIP 612-9/2019” 

UWAGA ! limit pojemności skrzynek pocztowych Zamawiającego wynosi 20 MB dla 

jednej wiadomości; w związku z tym jeżeli objętość wiadomości ze skanem formy 

pisemnej oferty przekracza 20 MB - wówczas oferta winna być wysłana w kilku 

kolejnych wiadomościach spełniających w/w ograniczenia z podaniem w temacie 

każdej z wiadomości numeru kolejnego przesyłanego fragmentu (części) oferty np. 1 z 

3, 2 z 3 itp.; za moment wpływu oferty wysyłanej w formie kilku wiadomości uznaje w 

się w takim przypadku wpłynięcie ostatniej z części korespondencji; 

8. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Mariusz Zamyłko pod numerem telefonu 512 326 258 oraz 

adresem email: mzamylko@mazovia.edu.pl 

9.  ZAŁĄCZNIKI 

a. Załącznik 1 Formularz ofertowy. 

 

W imieniu zamawiającego 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

ZIP 612-9/2019 
 

……………………., ………………….. 
Formularz ofertowy 

Do Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej 
ul. Sokołowska 161 
08-110 Siedlce 

 
Odpowiadając na ZAPYTANIE O CENĘ NR ZIP 612-9/2019 dotyczące wykonania niezbędnych badań 
lekarskich stażysty skierowanego na miesięczny staż o wymiarze 120 godzin w Placówce medycznej 
w projekcie „Zintegrowany program Collegium Mazovia”, oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SzOPZ w naszej placówce: 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Pełna nazwa i adres placówki 

 

Koszt wykonania niezbędnych badań lekarskich dla jednego stażysty skierowanego na miesięczny staż 

o wymiarze 120 godzin to ……………. (słownie:………………………………………………………………………………) 

Jednocześnie oświadczam, iż  

1. Gwarantuję stałość współpracy przez cały okres obowiązywania umowy. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i zapytaniem ofertowym 

i spełniam wszystkie parametry tam opisane. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

4. W przypadku podjęcia współpracy zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Imię i nazwisko Oferenta/ Nazwa firmy: 

6. NIP: 

7. Adres: 

8. Adres do korespondencji:  

9. Telefon kontaktowy:  

10. Adres email: 

                           

 

................................................................. 

                                                                                                                  /podpis osoby upoważnionej/ 
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