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ROZEZNANIE RYNKU 

Nr 01/2018/CSM/RR 

Z dnia 08-03-2018 r. 

NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ 

dla 8 nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących i planujących realizację zajęć dla 

kierunku Pielęgniarstwo w  Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 

 im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 109A 

w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych. 

 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „MCSM – Kształcenie praktyczne na 

kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych WSEPiNM w 

Kielcach” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 

2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Niniejsze rozeznanie prowadzone jest w trybie Rozeznania rynku, o którym mowa w 

obowiązujących w dniu ogłoszenia niniejszego ogłoszenia Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

 

 

I. ZAMAWIAJACY 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w 

Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 109A (25-734 Kielce) 

NIP 959-117-51-95  

REGON 290859878 

 

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia o charakterze praktycznym 

zawierającym następujące treści:  

a) Organizacja Centrum Symulacji 
b) Rodzaje Symulatorów, ich zastosowanie w nauczaniu  
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c) Podstawy symulacji wysokiej wierności: prebriefing, realizacja scenariusza, debriefingu 
 d) Program Rozwojowy Uczelni oparty o Symulację  

 

2) W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) oprowadzenia uczestników szkolenia po Centrum Symulacji Medycznej przez osobę 

posiadającą doświadczenie w pracy w tym ośrodku, 

b) zademonstrowania w jaki sposób prowadzone zajęcia dla pielęgniarek w poszczególnych 

salach i w ramach jakich przedmiotów, 

c) wskazania jakie efekty kształcenia są osiągane dzięki CSM, 

d) udostępnienia do wglądu scenariusze wg. których są realizowane poszczególne efekty 

kształcenia.    

 

3) Czas trwania szkolenia: 6 godz. W godz. 10.00 – 16.00 

 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Usługa szkoleniowa powinna być zrealizowana do 26.03.2018 r.  

 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

1) Wykonawca powinien posiadać niezbędne zasoby – lokalowe, sprzętowe i kadrowe – 

niezbędne do zrealizowania zamówienia na warunkach określonych w pkt. II.  

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe 

warunki:  

a) Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz 

posiadają uprawnienia do określonej działalności lub czynności, jeśli obowiązujące 

przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem 

technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, 

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i właściwe 

wykonanie zamówienia,  

d) Akceptują treść rozeznania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację 

treści zapytania.  

3) Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty (Oferenci), które są 

powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiazanie między 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 Oferentem, polegające w 

szczególności na: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 



                                                                                   

Tytuł Projektu: „MCSM – Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum 
Symulacji Medycznych WSEPiNM w Kielcach” 

Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.03.00-00-0093/17-00 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERT 

1) Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez 

Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania. 

2) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o jedno kryterium jakim jest cena 

brutto. 

3) Punktacja za kryterium Cena brutto zostanie ustalona następująco: 

a) Kryterium Cena brutto – waga 100%  
b) Oferta najkorzystniejsza w kryterium Cena brutto (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, 

każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną 
według wzoru: 

Liczba punktów oferty badanej =   pkt 100
cena

cena
=X

badana

min
A   

 

XA – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena brutto  

cenamin  – najniższa cena brutto spośród ważnych ofert  

cenabadana – cena poszczególnych ważnych  ofert   

c) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach tego kryterium wynosi 100. 

d) Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą 

punktów. 

e) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy 

składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Kompletna oferta oznaczona znakiem sprawy: 01/2018/CSM/RR  musi być sporządzona w 

formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.  

 

VII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

1)      Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 16-03-2018 r.   

2)  Oferty można składać: 
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a)  W wersji papierowej na adres: 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w 

Kielcach 

UL. Jagiellońska 109A 

25-734 Kielce 

Prosimy o oznaczenie oferty na kopercie znaku sprawy  01/2018/CSM/RR   

b) Pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf na wskazany adres: 

wsepinm@wsepinm.edu.pl 

Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości znakiem sprawy: 01/2018/CSM/RR   

 

VIII. WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA 
1) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniającą warunki 

udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.  

2) O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi Wykonawców poprzez 

informację na swojej stronie internetowej.  

 

 


