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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM 

ROZPOZNANIU CENOWYM NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH 

PROJEKTU „HOSPICJUM DOMOWE” 

 

 

 

Mając na względzie postanowienia art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i 

obowiązki wynikające z art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zapraszam do 

złożenia oferty cenowej na załączonym druku „oferta cenowa”. 

 

1.  Zakres rzeczowy świadczenia usługi został określony w załączniku nr 1 do 

zaproszenia, który stanowi integralną część zaproszenia. 

2.  Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w tym należny podatek VAT. 

3. Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w pierwszej 

kolejności zamówienie będzie udzielone Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES). W 

przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub 

niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów. 

4.  Ofertę cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2018 

godzina  10:00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. 

Bohaterów Warszawy 67. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane 

i zostaną zwrócone bez otwierania. 

5.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób 

gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie oferty należy zamieścić 

następujące informacje: „Projekt „Hospicjum Domowe” - 

szkolenia.  Nie otwierać przed  dniem 23.10.2018 Godz. 10:15”. 

6.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018 o godz. 10:15 w siedzibie ZOZ w Busku 

– Zdroju, ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój. 
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Załącznik nr 1 do oferty cenowej – Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 

szkoleń dla 45 opiekunów osób zależnych w projekcie „Hospicjum Domowe” 

 

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone 2 szkolenia. Pierwsze dotyczące zasad 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 8 godzin (1 dzień) dla 45 opiekunów osób 

zależnych. Program szkolenia: zasady bezpiecznego  zachowania, najważniejsze zasady 

ratownika, zasady udzielania pomocy z  uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i z 

chorobami nieuleczalnymi. Drugie szkolenie – 10 dni po 6 godzin dla 45 opiekunów osób 

zależnych. Program szkolenia: rola i zadania opiekuna, anatomia z fizjologią, postawa 

wobec uczuć i sposobu zachowania, obserwacja chorego, pomiar parametrów, problemy 

opieki chorych niepełnosprawnych, pielęgnacja chorych, profilaktyka odleżyn, opieka nad 

umierającym i towarzyszenie śmierci, wybrane zagadnienia farmakoterapii, zasady żywienia. 

Szkolenia zostaną zorganizowane w zależności od zgłoszenia się osób szkolących w okresie 

10.2018r.-02.2019r. 

 

Wykonawca zobowiązuje się: 

-przygotować materiały na szkolenia, 

-przeprowadzić testy wiedzy przed i po szkoleniu, 

-wystawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 

-używania na szkoleniu jeżyka prostego. 
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Załącznik nr 2 
 

…................................................… 

 

                 Wykonawca 

OFERTA CENOWA 

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE UDZIELAIA PIERWSZEJ POMOCY 

PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ SZKOLENIA DLA OPIEKUJA OSOBY CHOREJ NIEULECZALNIE 

W RAMACH PROJEKTU „HOSPICJUM DOMOWE” 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 

 

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM: ….............................. ZŁ 

 

SŁOWNIE: …............................................................................................................................... 
 

 INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OFERTY CENOWEJ STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa ……………………………………………. 

            ……………………………………………. 

Imię i Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy 

…................................................................................................................................ 

Numer telefonu: …................................... 

Numer faksu: …....................................... 

Numer NIP: …......................................... 

 Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

 Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do podpisania umowy i realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego informacje niezbędne do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w załączniku Nr 1 do zaproszenia, 

 Oświadczam, że zapoznałem się z załącznikiem nr 1 i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 

uznaję się za związanego z postanowieniami oferty cenowej przez okres 30 dni od daty złożenia 

oferty, 

 Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do wykonania 

przedmiotu zamówienia na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego. 

 

 

….................................... dnia …......................…                      …………………………….. 

              imię i nazwisko, podpis osoby/osób 

              upoważnionych do składania      

                                                                                                       oświadczeń woli  

 


