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Białystok, 28 SIERPIEŃ 2019 roku 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/CSM/2019 

w postępowaniu na „Wybór instruktorów  w zakresie symulacji medycznej” 

 

 

w związku z realizacją projektu  

pn. „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole 

Medycznej w Białymstoku” w ramach Priorytetu V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  

lata 2014-2020. 

 

 

 

I. WPROWADZENIE 

1. Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn.: „Realizacja Programu 

Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku” 

(umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0070/17-00) w ramach Priorytetu V Wsparcie 

dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, lata 2014-2020, zwanym dalej „Projektem”. 

2. Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Medyczna w 

Białymstoku, Partnerami zaś: NZOZ Gabinet Rehabilitacji Mariusz Dowejko, Okręgowa Izba 

Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku oraz NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Wanda Chmielewska 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

3. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”. 

4. Do postępowania stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanych dalej „Wytycznymi”. 

5. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad ochrony uczciwej konkurencji, 

przejrzystości, jawności postępowania i równego traktowania Wykonawców. 

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

II. ZAMAWIAJĄCY 

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku z adresem: ul. Krakowska 9, 

15-875 Białystok wpisana do rejestru, NIP 5422806515, REGON 052204334.  

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instruktorów symulacji do prowadzenia ćwiczeń w MCSM  

następującym zakresie : 

Część I –instruktor symulacji z przedmiotu PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA  
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Część II –instruktor symulacji z przedmiotu NEUROLOGIA I PIELĘGNIARSTWO 

NEUROLOGICZNE 

Część III –instruktor symulacji z przedmiotu GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO 

POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE  

Część IV –instruktor symulacji z przedmiotu GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO 

GERIATRYCZNE  

Część V –instruktor symulacji z przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO W 

ZAGROŻENIU ŻYCIA   

Część VI –instruktor symulacji z przedmiotu PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA  

Część VII –instruktor symulacji z przedmiotu PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO 

PEDIATRYCZNE   

Część VIII- instruktor symulacji z przedmiotu BADANIA FIZYKALNE 

Część IX- instruktor symulacji z przedmiotu PODSTAWY RATOWNICTWA 

MEDYCZNEGO 

Część X- instruktor symulacji z przedmiotu CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO 

CHIRURGICZNE  

Część XI- instruktor symulacji z przedmiotu CHOROBY WEWNĘTRZNE I 

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja do zapytania ofertowego.  

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

80000000-4  Usługi edukacyjne i szkoleniowe  

80300000-7 Usługi szkolenia wyższego 

 

4. Do obowiązków wykładowcy będzie należało: 

a) Prowadzenie zajęć zgodnie z programem kursu, 

b) Używanie środków dydaktycznych w odniesieniu do poszczególnych modułów stosując 

zasady dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem form aktywizujących, 

c) Odpowiadanie na pytania i wyjaśnianie niezrozumiałych aspektów programowych, 

d) Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć, w tym prezentacji 

multimedialnych 

e) Przeprowadzanie kontroli końcowej na podstawie przygotowanych testów lub innych form 

zaliczenia zgodnych z programem, 

f) Prowadzenie dokumentacji zajęć, 

g) Zgłaszanie kierownikowi zakładu uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć, 

h) Współpraca w zakresie monitoringu przebiegu i efektów kształcenia oraz informacji i promocji 

projektu. 

5. Do udziału w procedurze zapytania ofertowego dopuszcza się Wykonawców prowadzących  

działalność gospodarczą. 

6. Terminy :  zgodnie z harmonogramem roku akademickiego oraz szczegółowym planem zajęć. 

Maksymalnie do 2020-09-30. Miejscem realizacji zajęć jest Wyższa Szkoła Medyczna w 

Białymstoku, ul. Krakowska 9.  

7. Postępowanie dotyczy wyboru jednego lub kilku wykonawców. 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Dopuszcza się złożenie oferty dotyczącej każdej z części od I do XI. 
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3. Oferent, który złoży ofertę częściową wypełnia tylko te części Formularza ofertowego, 

stanowiącego załącznik nr 2, które dotyczą składanej oferty.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień uzupełniających. 

6. Ilekroć w treści Zapytania i Załączników do Zapytania znajduje się odniesienie do konkretnego 

rodzaju norm, Zamawiający dopuszcza normy równoważne. Wykonawca, który w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub który w celu wykazania spełniania 

przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań realizacji zamówienia powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

spełniają one  wymagania określone przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli w treści Zapytania i Załączników do Zapytania znajduje się jakikolwiek wskazanie na 

określony wyrób, źródło, znak towarowy, patent, rodzaj czy specyficzne pochodzenie – należy 

przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ, wyłącznie w celu ułatwienia 

określenia ich parametrów technicznych i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub 

innych wyrobów / produktów o równoważnych parametrach technicznych nie gorszych niż te, 

podane pod pojęciem typu. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania przez oferowany 

przedmiot zamówienia wymagań realizacji zamówienia powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego materiały, urządzenia lub inne wyroby / produkty spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

8. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym, dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 oraz z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.). 

 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.  

2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, 

pismem czytelnym i zapisanym techniką nieścieralną, w jednym egzemplarzu. 

3. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez osobę umocowaną przez 

osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.  

4. Miejsca w ofercie, w których Wykonawca dokonał poprawek muszą być parafowane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w 

pkt. 3. 

5. Formularz ofertowy wraz z załącznikami powinien być ze sobą trwale spięte a strony kolejno 

ponumerowane.  

6. Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim 

lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. Jeśli Wykonawca składa dokumenty 



 
 

str. 4 
 

sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski.  

7. Wykonawca może zastrzec w treści oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być 

przez Wykonawca złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu 

udostępniania informacji zastrzeżonych, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem 

stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie.  

8. Ofertę należy złożyć w odrębnej nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie. 

9. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje: 

a) Nazwa i adres Wykonawcy, 

b) Dopisek:  

NIE OTWIERAĆ 

Zapytanie ofertowe nr 08/CSM/2019  

10. Koperta/paczka, o której mowa w pkt 8 powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres 

siedziby Zamawiającego i opatrzona imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty spoczywają na Wykonawcy. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki: 

1.1 są niepowiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 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 wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce 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. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikły z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą 
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dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu i terminów realizacji 

kursów, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co 

najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy osobiście realizującego usługi będące 

przedmiotem niniejszego zapytania, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy 

realizację zamówienia, a których nie można było wcześniej przewidzieć, w szczególności:   

– choroba Wykonawcy 

- szczególna sytuacja zawodowa Wykonawcy (w szczególności wyjazd służbowy, przeniesienie na 

inną placówkę, zmiana zakresu obowiązków i/lub godzin pracy u obecnego pracodawcy)  

 

- szczególna sytuacja rodzinna Wykonawcy (w szczególności np. opieka nad osoba zależną).  

4. W przypadku zajścia jednej z powyższych sytuacji Wykonawca wskaże osobę, która go zastąpi. 

Osoba ta musi spełniać warunki określone w części dotyczącej wymagań niniejszego zapytania 

ofertowego, a także posiadać doświadczenie umożliwiające uzyskanie co najmniej takiej samej 

jak Wykonawca liczby punktów w kryterium merytoryczno/jakościowym. 

5. Wykonawca osobiście realizujący usługę może rozwiązać umowę z 2 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, jeżeli wystąpią ważne powody, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

w szczególności: 

– choroba Wykonawcy, 

- szczególna sytuacja zawodowa Wykonawcy (w szczególności wyjazd służbowy, przeniesienie 

na inną placówkę, zmiana zakresu obowiązków i/lub godzin pracy u obecnego pracodawcy),  

- szczególna sytuacja rodzinna Wykonawcy (w szczególności np. opieka nad osoba zależną).  

6. Zamawiający zastrzega, że zwiększenie lub zmniejszenie zakresu  zamówienia nie stanowi  

podstawy do  roszczeń Wykonawcy. 

VII. WYMAGANIA I OBOWIĄZKI WOBEC WYKONAWCY 

1. Wykonawca będzie świadczyć usługę osobiście lub zobligowany jest wskazać z imienia i 

nazwiska osoby, które w jego imieniu zrealizują usługi.  

2. Wykonawca jeśli świadczy usługę osobiście lub osoba wskazana przez Wykonawcę do 

realizacji usługi, jest zobowiązana prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach 

projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z 
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funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym 

środków własnych i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie. 

3. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.). 

4. Szczegółowe wymagania stawiane Wykładowcom i zakres obowiązków określa załącznik nr  

1 do Zapytania. 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH OD WYKONAWCÓW 

 

Oferty powinny zawierać: 

1. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania 

Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 

2. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

3. Wypełniony formularz Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Wypełniony formularz Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w RODO stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dokumenty niezbędne wyszczególnione 

w każdej z części). 

6. Liczba przepracowanych godzin dydaktycznych przy realizacji kształcenia w danej części w 

ciągu dwóch ostatnich lat- załącznik nr 4 

7. CV według wzoru stanowiący załącznik nr 5 

8. Oświadczenie o zaangażowaniu w inne projekty stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

IX. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na maksymalnie  do 2020-11-30 rok 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy, na 

skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego. 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty musi być podana w polskich złotych oraz obejmować wszystkie elementy niezbędne 
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do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Należy podać wartość brutto z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.  

XI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający 

będzie stosował niżej podane kryteria.  

Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów, którą może uzyskać każdy z 

Wykonawców w odniesieniu do każdej części zamówienia, według poniższych kryteriów. 

lp. Kryterium 
Waga  

w punktach 

1.  Cena (C) 80 

2.  Doświadczenie (D) 20 

 SUMA PUNKTÓW 100 

 Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych 

kryteriów otrzyma najwyższą punktację.  

1. Cena (C) 

Przez kryterium „Cena” Zamawiający rozumie określoną przez Wykonawcę cenę całkowitą 

brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wskazaną w formularzu ofertowym, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Ocena w ramach kryterium „Cena” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: 

𝐶 =
𝐶𝑛

𝐶𝑜
× 80𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

Cn – najniższa zaproponowana cena brutto 

Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie  

W – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena” 

2. Doświadczenie (D) 
 

Pod pojęciem doświadczenie Wykonawcy Zamawiający rozumie doświadczenie w postaci 

liczby przepracowanych godzin dydaktycznych  przy realizacji w zakresie kształcenia w danej części 

tj. 

 

do 100 godzin    –5 punktów  

powyżej 100 do 150 godzin   –10 punktów  

powyżej 150 do 200 godzin  –15 punktów  

powyżej 200 godzin   –20 punktów 

Ocena zostanie przeprowadzone na podstawie informacji zawartych w załączniku  Liczba 

przepracowanych godzin dydaktycznych przy realizacji kształcenia w danej części w ciągu dwóch 

ostatnich lat.  

 

3. Ostateczna ocena punktowa oferty 
Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty+ Doświadczenie): 100 pkt. 

Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Jeżeli  Wykonawca  oddeleguje  do  pełnienia  funkcji wykładowcy kursu  więcej  niż  jedną  osobę,  

ocena    zostanie    przeprowadzona oddzielnie    dla    każdej    osoby    oddelegowanej    przez 



 
 

str. 8 
 

Wykonawcę. 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej  ofert  przedstawia  taki  sam  bilans  ceny  i  innych  kryteriów  oceny  ofert,  Zamawiający 

przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami. 

XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 30 WRZEŚNIA 2019 roku do godz. 1200. 

2. Oferty składać można osobiście lub drogą pocztową na adres: ul. Krakowska 9, 15-875 

Białystok. 

3. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie  

ona do Zamawiającego nie później niż dnia 30 WRZEŚNIA 2019 roku do godz. 1200. 

4. Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą traktowane jako 

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE. 

5. Oferty złożone po terminie nie będą zwrócone Wykonawcom. Zostaną zniszczone bez 

uprzedniego ich otwierania. 

6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 WRZEŚNIA 2019 roku o godz. 1215 pod 

adresem: ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok. 

7. Otwarcie ofert jest jawne. 

XIII. WYJAŚNIENIA I ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dot. zapytania 

ofertowego do dnia 20 WRZEŚNIA 2019 roku do godziny 12.00. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

wpłynie do Zamawiającego po terminie Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

2. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, 

na której upubliczniono zapytanie ofertowe. 

3. Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść zapytania 

ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 

upubliczniono zapytanie ofertowe. W wyniku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający 

może przedłużyć termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie przez 

Wykonawców zmian w ofercie. 

4. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia będą 

wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.  

XIV. ZMIANA ORAZ WYCOFANIE OFERTY 

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 

upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane 

tak jak oferta (zgodnie z zapisami Rozdziału V). Koperta dodatkowo winna zawierać dopisek 

„ZMIANA OFERTY”. 

2. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. O wycofaniu 

powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak oferta 

(zgodnie z zapisami Rozdziału V). Koperta dodatkowo winna zawierać dopisek „WYCOFANIE 

OFERTY”. 
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XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 10 miesięcy. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie z zastrzeżeniem pkt 2. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane drogą pocztową lub 

elektroniczną (e-mail: csm@wsmed.pl) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła 

do adresata przed upływem terminu. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w 

ust.1 drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 

XVII. OSOBY UPOWAŻNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO 

KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

Dr Elżbieta Barańczuk 

tel.: 85 74 99 430 

e-mail: csm@wsmed.pl. 

 

XVIII.   TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW WYBORU OFERTY 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym, 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę 

firmy oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz zamieści stosowną informację na 

stronie internetowej Zamawiającego i przekaże do publikacji na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

3. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę udostępniony zostanie protokół postępowania o 

udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

4. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawca, który w postępowaniu 

wyboru ofert uzyskał najwyższą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 

XIX. WYKLUCZENIE WYKONAWCY, ODRZUCENIE OFERTY  
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1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Niedopuszczalne jest 

prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty (z 

zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XVIII Zapytania) oraz, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

4.1 oczywiste omyłki pisarskie, 

4.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

4.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Zapytaniem, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę̨, którego oferta została poprawiona. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną postępowaniu jeżeli: 

3.1 jej treść nie odpowiada treści Zapytania, z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej , 

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

3.3 zawiera rażąco niską cenę̨ w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.4 została złożona przez Wykonawcę̨ wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu, 

3.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

3.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 2.3. powyżej, 

3.7 wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania: 

4.1 który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

4.2 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

4.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

4.4 jeżeli Wykonawca (w tym osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) pozostaje 

z Zamawiającym (w tym  osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy) w 

relacjach określonych w Rozdziale VI pkt 1.1. Zapytania. 
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5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę̨ Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień́ wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę̨ w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy cena zaoferowana przez 

Wykonawcę przekracza środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega także możliwość zakończenia postępowania bez wyboru 

najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 

4. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi: 

5.1 za pośrednictwem strony internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe – w 

przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

5.2 wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku zakończenia postępowania 

po upływie terminu składania ofert. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.  

6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych 

szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym 

mowa w pkt 2 i 3 powyżej. 

7. Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2 i pkt 3 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po 

wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć 

postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w 

postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego 

działania. 

XXI.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1.1 administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Medyczna w 

Białymstoku, adres: ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok, dane kontaktowe: tel.: 85 749 94 

30, fax: 85 149 94 31, e-mail: biuro@wsmed.pl; 
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1.2 Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania (Zapytanie ofertowe nr 

03/CSM/2018 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności); 

1.3 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o rozdział 6.5.2 pkt 15 Wytycznych; 

1.4 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż dwa lata od dnia 

31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia 

wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, 

zgodnie z treścią §17 ust. 4 Umowy o dofinansowanie Projektu.   

1.5 W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

1.6 posiadają Państwo: 

1.6.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa 

dotyczących; 

1.6.2 na podstawie art., 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; 

1.6.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO; 

1.7 nie przysługuje Państwu: 

1.7.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

1.7.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

1.7.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

1.8 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w zakresie wypełniania 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiącym 

Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

XXII. ZAŁĄCZNIKI 

 Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiący załącznik nr 2  

Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO 

stanowiący załącznik nr 3 

Liczba przepracowanych godzin dydaktycznych przy realizacji kształcenia w danej części w 

ciągu dwóch ostatnich lat- załącznik nr 4 

CV według wzoru stanowiący załącznik nr 5 

Oświadczenie o zaangażowaniu w inne projekty stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

Specyfikacja wymagań 

Program zajęć w MCSM- kierunek pielęgniarstwo 
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…………………………………… 
Podpis Zamawiającego  


