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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
Prowadzonym na podstawie art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem są usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 
obejmujące kompleksową organizację: 

 
32 jednodniowych szkoleń z zakresu opieki długoterminowej, przeznaczonych dla osób, które 

wymagają opieki długoterminowej ze względu na fakt, iż są niesamodzielne, opiekunów 
takich osób i osób zainteresowanych  

 
w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w 
Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” 

współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach programu 
PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – 

epidemiologicznych”. 
 
 
 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 
1. Nazwa i adres: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30 – 663 

Kraków. 
2. Telefon i telefaks: +48 (12) 658 – 43 – 24, faks: +48 (12) 658 – 43 – 76. 
3. Adres e-mail: l.bartkowicz@zol.krakow.pl, zol@zol.krakow.pl. 
4. Adres stron internetowych, na których zamieszczone zostaną informacje 

dotyczące przedmiotowego postępowania:  
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=39&mmi=9992, 
http://zol-krakow.pl/index.php?id=54. 
 

II. Opis przedmiotu oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 32 jednodniowych 

szkoleń z zakresu opieki długoterminowej, przeznaczonych dla osób, które wymagają 
opieki długoterminowej ze względu na fakt, iż są niesamodzielne, opiekunów takich osób 
i osób zainteresowanych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do 
ogłoszenia stanowiącym opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do 
ogłoszenia stanowiącym wzór umowy.  

3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80561000-4. 
4. Z wybranym w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania wykonawcą zostanie 

zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
 

III. Miejsce i termin składania ofert: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Krakowie przy ul. Wielickiej 267  

w Sekretariacie - pok. nr 122 (czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 - 15:00), 
w terminie do dnia 25 maja 2016 r. do godz. 11.00. 
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2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Krakowie przy ul. 
Wielickiej 267 w pok. nr 121 (I piętro) w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 11.30.  

 
IV. Kryteria oceny ofert: 
 
1. Cena – 30%  
 

Kryterium ceny zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym ceny brutto za zorganizowanie 32 szkoleń. Ocena punktowa w ramach 
kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 
 
C = (najniższa cena ofertowa ÷ cena oferty rozpatrywanej) x 30 

 
2. Doświadczenie wykonawcy – 60%  

 
Kryterium doświadczenie wykonawcy zostanie ocenione na podstawie wykazanych przez 
Wykonawcę w ofercie ilości szkoleń wg następujących zasad: 
 
- brak zrealizowanych usług – 0 punktów, 
- 1 zrealizowana lub realizowana usługa – 6 punkty, 
- 2 zrealizowane lub realizowane usługi – 12 punktów, 
- 3 zrealizowane lub realizowane usługi – 18 punktów, 
- 4 zrealizowane lub realizowane usługi – 24 punków, 
- 5 zrealizowanych lub realizowanych usług – 30 punktów, 
- 6 zrealizowanych lub realizowanych usług – 36 punkty, 
- 7 zrealizowanych lub realizowanych usług – 42 punktów, 
- 8 zrealizowanych lub realizowanych usług – 48 punkty, 
- 9 zrealizowanych lub realizowanych usług – 54 punktów, 
- 10 i więcej zrealizowanych lub realizowanych usług – 60 punktów. 
 
Ocenie będą podlegać wyłącznie szkolenia w dziedzinie zdrowia, o wartości co 
najmniej 50.000,00 zł każde, w ramach których przeszkolono co najmniej 250 
uczestników w każdym.  
 
 

3. Kadra prowadząca szkolenie – 10%  
 
Kryterium kadra prowadząca szkolenie zostanie ocenione na podstawie wykazanych przez 
Wykonawcę w ofercie osób realizujących szkolenia wg następujących zasad: 
 
- niewskazanie jako wszystkich prowadzących szkolenia osób posiadających doświadczenie 
dydaktyczne powyżej 200 godzin szkoleniowych z tematyki medycznej – 0 pkt, 
 
- niewskazanie jako wszystkich prowadzących szkolenia osób posiadających doświadczenie 
dydaktyczne powyżej 300 godzin szkoleniowych z tematyki medycznej – 5 pkt, 
 
- wskazanie jako prowadzących szkolenia wyłącznie osób posiadających doświadczenie 

dydaktyczne powyżej 300 godzin szkoleniowych z tematyki medycznej – 10 pkt, 
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Na łączną punktację składa się suma punktów otrzymana w powyższych kryteriach (ilość pkt 
z kryterium 1 + ilość pkt z kryterium 2 + ilość pkt z kryterium 3). 
 
 
V. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 
2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy, za które uznaje się osoby wskazane we właściwym rejestrze lub w 
stosownym pełnomocnictwie. 

3. Na ofertę składają się: 
a. Formularz ofertowy – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. 
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

c. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika 
z przepisów prawa lub innych dokumentów). 

d. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług – zgodny ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

e. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – zgodny ze wzorem 
nr 5 do ogłoszenia.  

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do momentu 
otwarcia ofert. 

5. Koperta zawierająca ofertę powinna być oznakowana w następujący sposób: 
 

ZP 7/2016 
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie 

ul. Wielicka 267, 30 – 663 Kraków 
OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZACJI 

SZKOLEŃ W DZIEDZINIE ZDROWIA 
 

6. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią firmową Wykonawcy zawierającą adres jego 
siedziby, aby możliwy był jej zwrot bez otwierania w przypadku złożenia jej po terminie 
wskazanym w pkt. III ppkt 1 informacji dotyczącej miejsca i terminu składania ofert.  
 
 

 


