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Ogłoszenie

Numer

2022-2160-105056

Id

105056

Powstaje w kontekście projektu

POWR.03.05.00-00-ZR46/18 - KPK III REG - ZINTEGROWANY PROGRAM KSZTAŁCENIA W PWSIP W ŁOMŻY 
ETAP III

Tytuł

KPK III REG - Zintegrowany Program Kształceni w PWSIiP w 
Łomży etap III

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-04-21
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-04-21

Data ostatniej zmiany

2022-04-21

Termin składania ofert

2022-04-29 10:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY
AKADEMICKA 14
18-400 Łomża
NIP: 7181947148
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Osoby do kontaktu

EDYTA MICHALAK
tel.: 0862155953
e-mail: zamowienia@pwsip.edu.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Organizacja jednodniowej wizyty studyjnej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowej wizyty 25 uczestników w terminie do 18 
maja 2022 roku, w ramach wizyty studyjnej, powiązanej tematycznie z efektami kształcenia na 
kierunku Fizjoterapia, prowadzonej przez 2 opiekunów po stronie pracodawcy z min. 2 letnim 
doświadczeniem w dziedzinie Fizjoterapii, w tym: 
a)�wyżywienie 25 uczestniczek �– obiad
b)�zapewnienie 2 opiekunów         –  każdy z trenerów z min. 2 letnim doświadczeniem w dziedzinie 
Fizjoterapii, 
Uczestnikami wyjazdu będą studenci kierunku fizjoterapii jednolitych studiów magisterskich 
(czterech ostatnich semestrów).
Tematyka szkolenia: Najnowsze standardy oraz technologie medyczne używane w diagnostyki i 
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terapii osób dorosłych z chorobą neurodegradacyjną.
Program 8 godzinnego szkolenia powinien obejmować:
1)�organizacja zajęć grupowych dla pacjentów z SM w ramach turnusów rehabilitacyjnych;
2)�praca indywidualna z pacjentem;
3)�zastosowanie robotyki w rehabilitacji zaburzeń chodu w oparciu o systemy stacjonarne takie jak: 
G-EO i Lokomat;
4)�zastosowanie platformy dynamometrycznej Biodex w obiektywnej ocenie propriocepcji, 
równowagi
i stabilności pacjentów chorych na SM;
5)�kriokomora - urządzenie do krioterapii ogólnoustrojowej;
6)�rezonans stochastyczny - stymulacja aparatu mięśniowo-stawowego.

Kody CPV

79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych
80500000-9 Usługi szkoleniowe

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
dysponowania co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: osoba/trener wskazany 
do wykonania przedmiotu zamówienia posiada min. 2 letnie doświadczenie w dziedzinie Fizjoterapii 
- według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu to tj. 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są osobowo lub kapitałowo 
powiązani z Zamawiającym. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia Warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych przedłoży wraz z ofertą 
oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Cena (C): 100% 
Punkty za kryterium Cena – 100 %
Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za 
realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów 
zgodnie z poniższym wzorem: 
C = CN/COB  x 100

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-04-21 - data opublikowania

-> 2022-04-29 10:00:00 - termin składania ofert
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-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


