Załącznik nr 4 do Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Nr sprawy ZD-Z-I.9052.37.2020.AM

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia w zakresie kursu ratownictwa medycznego
dla 1 lekarza i 210 lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy, zgodnie
z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 poz. 474,
z późn. zm.).

3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy na przeprowadzenie
szkolenia do dnia 30 listopada 2020 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: : Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej,
Wydział Polityki Społecznej, tel. (22) 59-79-943.
5. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów ): 100% - najniższa
cena
6. Oferta powinna zawierać: Oświadczenie oferenta, że spełnia wymagania zawarte
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. (Dz. U. z 2014 r.
poz. 474, z późn. zm.), a w szczególności, że:


przeprowadzi wykłady w zakresie kursu ratownictwa medycznego, określonych
programem stażu podyplomowego,



zapewni odpowiednią kadrę wykładowców,



udostępni bazę lokalową do realizacji szkolenia,



przeprowadzi sprawdzian w zakresie ratownictwa medycznego.

7. W załączeniu wzór umowy.
8. Sposób przygotowania oferty: Ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT), kosztu
przeszkolenia jednego stażysty oraz harmonogramem szkoleń w 2020 r. należy
sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego,
nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy
ZD-Z-I.9052.37.2020.AM do zamówienia na przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia
w zakresie kursu ratownictwa medycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających
staż podyplomowy”.

9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 29.05.2020 r., do godziny 16.00 pisemnie na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej,
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, w sekretariacie.

Podpisano przez Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

