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OGŁOSZENIE O NABORZE 

Placówek podstawowej opieki zdrowotnej w ramach projektu „Kręgosłup bez bólu - 

Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa realizowana w Uniwersyteckim Szpitalu 

Klinicznym we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

 

Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie wczesnego wykrywania 

oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo z 

terenu trzech województw (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego) poprzez 

przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych. 

 

I. Dane Zamawiającego: 

Pracodawcy Zdrowia 

ul. Fabryczna 10 budynek D2 

53-609 Wrocław 

 

Lider Projektu: 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 

 

Osoby do kontaktów z Wykonawcami: 

Katarzyna Wolańska   

tel. 538 201 075  

k.wolanska@pracodawcyzdrowia.pl 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

II. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest nabór placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które:  

1. Posiadają jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze  realizacji  projektu  

tj. na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, śląskie lub opolskiego. 

2.  Deklarują pomoc w dystrybucji informacji o projekcie w celu bezpośredniego 

dotarcia do grupy docelowej objętej wsparciem, w tym dystrybucję materiałów   

edukacyjnych (broszury, plakaty). 

3. Deklarują udział w warsztatach organizowanych przez Zamawiającego min. 1 

osoby z personelu medycznego zatrudnionego w placówce POZ – lekarz/rka lub 

pielęgniarz/pielęgniarka. 

Zamawiający informuje, że: 

a) Lekarz/rka, pielęgniarz/rka może wziąć udział w warsztatach bez względu 

na formę zatrudnienia w tej placówce, 

b) warsztaty dla lekarzy/ek oraz pielęgniarzy/ek będą nieodpłatne oraz 

prowadzone przez doświadczonych trenerów: warsztaty będą trwały 12h 

lekcyjnych (2 dni w sobotę i niedzielę) i odbędą się w dniach  

19-20.11.2022r.;  
powyższe terminy mogą ulec zmianie, 

c) warsztaty będą poruszać zagadnienia typu:  

- badanie układu ruchu w kierunku wykrycia przewlekłych bólów 

kręgosłupa,  

-  zmiany w badaniach laboratoryjnych i obrazowych oraz ich interpretacja,  
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- omówienie zasadności profilaktyki i wczesnej diagnostyki przewlekłych 

bólów kręgosłupa,  

- zagadnienia dotyczące terapii przewlekłych bólów kręgosłupa,  

- zalecenia fizjoterapeutyczne dla uniknięcia niepełnosprawności u 

pacjentów z przewlekłymi bólami kręgosłupa. 

 

III. Miejsce i termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa 14.11.022 r. o godzinie 12:00. Decydujące znaczenie dla 

oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty  

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1A i 1B do niniejszego Naboru należy składać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres k.wolanska@pracodawcyzdrowia.pl w formie plików 

załączonych do korespondencji, faxem, za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze 

związku Wrocław ul. Fabryczna 10D2. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli 

dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu wskazanego w punkcie III. 

Aby złożona oferta została uznana za prawidłową należy ją złożyć zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1A oraz 1B do niniejszego naboru. 

 

IV. Warunki udziału placówek POZ 

Oferta może zostać złożona jedynie przez podmiot, który: 

1. Posiada jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze  realizacji  projektu  tj. 

na terenie jednego z województw: dolnośląskiego, śląskiego lub opolskiego. 

2. Zobowiąże się do udziału co najmniej 1 osoby (lekarza/rki lub pielęgniarza/rki) w 

warsztatach. 

3. Zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie 

architektoniczne). 

4. Akceptuje, iż za prowadzone działania nie otrzyma wynagrodzenia. 

Wartością dodaną udziału w projekcie oprócz korzyści dla pacjentów jest 

udział personelu w ciekawych warsztatach (udział w warsztatach jest 

bezpłatny; Zamawiający zapewnia noclegi, wyżywienie, materiały, 

wykwalifikowanych trenerów, punkty edukacyjne dla lekarzy/ek, 

certyfikaty). 

 

V. Kryteria premiujące dot. wyboru placówek POZ. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

premiującymi: 

 

Zamawiający nie przewiduje kryteriów premiujących. Zakłada się nabór placówek POZ, 

które w sumie zgłoszą na warsztaty około 120 osób. W przypadku złożenia więcej ofert 

niż przewidziane limity decydować będzie kolejność zgłoszeń ofert. 

 

VI.  Termin i warunki realizacji usługi 

1. Termin realizacji usługi -  od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2022r. 

 

VII. Informacja dot. wykluczeń 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  Procedur określonych w podrozdziale 6.5 

Zamówienia udzielane w ramach projektów nie stosuje się do: wydatków rozliczanych 

metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 Wytycznych. Do 

mailto:k.wolanska@pracodawcyzdrowia.pl
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uproszczonych metod rozliczania wydatków zalicza się stawki jednostkowe. Tym samym 

Zamawiający zezwala na składanie ofert przez podmioty powiązane osobowo lub 

kapitałowo z Liderem i Partnerami Projektu tj.: 

 Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we 

Wrocławiu 

 Pracodawcy Zdrowia 

 

VIII. Dodatkowe postanowienia dotyczące naboru 

1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od zakończenia terminu 

składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania Ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego 

etapie. 

4. Zamawiający o wynikach powiadomi na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Umowy stanowiącej załącznik 

do  niniejszego naboru i akceptuje jej zapisy. 

 

Załączniki do ogłoszenia 

Załącznik nr 1A Formularz ofertowy 

Załącznik nr 1B Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

Załącznik nr 2 Zasady projektu 


