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ROZPOZNANIE RYNKU 2/WARSZAWA/2017 

wybór kadry dla kursu specjalistycznego wykonanie badania spirometrycznego 
ZAPROSZENIE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 
 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 02-366 Warszawa 
NIP: 529-16-78-903,  

        REGON: 015592523 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry dla kursu specjalistycznego wykonanie badania 

spirometrycznego w ramach projektu Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją 
jakości usług medycznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
2.1. Termin: zjazdy weekendowe wg. szczegółowego harmonogramu zjazdów  
 
2.2. Miejsce: kursy w Warszawie odbywać się będą w siedzibie organizatora tj. Wyższa Szkoła Inżynierii i 
Zdrowia, 02-366 Warszaw, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18.  
 
2.3. Zawartość merytoryczna kursów – podstawowa problematyka 
 
2.3.1. KURS SPECJALISTYCZNY 
 
a) wykonanie badania spirometrycznego 
 

 
             
2.4. Wymagania dotyczące kwalifikacji do prowadzenia kursów: 
 
2.4.1. Kwalifikacje osób prowadzących kształcenie kursy specjalnościowe: 
 
a) wykonanie badania spirometrycznego 
 
Moduł I             
Osoby mające co najmniej 5-letni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie, doświadczenie dydaktyczne oraz 

spełniające co najmniej jeden z warunków:      
       



 1. Pielęgniarka: posiadająca tytuł magistra pielęgniarstwa,     
        

 2. Lekarz: posiadający specjalizację lekarską w dziedzinie chorób płuc.   
         

Moduł II             
Osoby mające co najmniej 5-letni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie, doświadczenie dydaktyczne oraz 

spełniające co najmniej jeden z warunków:      
       

 1. Pielęgniarka:         
   

  a) posiada tytuł magistra pielęgniarstwa;       
  b) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, zachowawczego, 

epidemiologicznego;        
   

 2. Posiada ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia lub 
inne merytoryczne kwalifikacje niezbędne do realizacji wybranych zagadnień tj. magister 
psychologii, magister pedagogiki.        
     

             
Moduł III             
Osoby mające nie mniej niż 5-letni staż zawodowy w przedmiotowym zakresie, doświadczenie dydaktyczne 

oraz spełniające co najmniej jeden z warunków:     
        

 1. Pielęgniarka:          
  a) posiada tytuł magistra pielęgniarstwa;      

 b) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, zachowawczego;
 2. Lekarz: posiadający specjalizację lekarską w dziedzinie chorób płuc.   
         

III OCENA OFERTY 
 
Zamawiający dokona oceny spełnienie wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia i doświadczenia na 
podstawie dokumentów aplikacyjnych – etap I oraz podania przez oferenta ceny wykonania usługi – etap II w 
formie kontaktu telefonicznego/e-malowego lub osobistego. 
 
Etap II drugi jest możliwy po pozytywniej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych. 
 
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Dokumenty aplikacyjne powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
biuro.powr@wsiiz.pl – [skan z podpisem], poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Biura Projektu, ul. 
Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 02-366 Warszawa do dnia: 20 stycznia 2017 r. do godz. 16:00 w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem ROZPOZNANIE RYNKU 2/WARSZAWA/2017 ZAPROSZENIE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
- Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych. 

2. Ocena dokumentów aplikacyjnych  zostanie  dokonana  w dniu 23 stycznia 2017 r.  
3.             Ocena oferty cenowej zostanie przeprowadzona w dniach 23-26 stycznia 2017 r. 
3. Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu oceny zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych dokumentów aplikacyjnych. 
 
V. KONTAKT: 
 
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Okulanis pod nr telefonu 22 646 20 29 oraz adresem email: 
biuro.powr@wsiiz.pl  
 


