
1 

 

Warszawa,  12 kwietnia 2022 r. 

 

GSO.261.14.2022.EK 

 

Zapytanie ofertowe 

 

 

CZĘŚĆ I. ZAMAWIAJĄCY 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

ul. A. Pawińskiego 5A 

02-106 Warszawa 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zaprasza do złożenia oferty 

na: „Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek położnej o zwolnienie 

z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-

położniczego". 

 

CZĘŚĆ II.  PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Prace w zespole opiniującym wniosek o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji 

prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r.  

w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, z późn. 

zm.).  

Do zadań wykonawcy należy udział w charakterze Członka w pracach Zespołu 

do zaopiniowania wniosku o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, złożonego przez położną, posiadającą stopień 

naukowy doktora oraz dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierza uzyskać 

tytuł specjalisty. Do zadań Zespołu należy: 

1. weryfikacja wniosku wraz z dokumentacją załączoną do wniosku, 

2. przygotowanie merytorycznej opinii w sprawie zwolnienia z obowiązku odbywania 

specjalizacji, w następstwie rozpatrzenia wniosku, 

3. sporządzenie protokołu zawierającego opinię merytoryczną, o której mowa w pkt 2, 

do wniosku  i przekazanie go do Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 30 dni 

od dnia powołania zespołu zarządzeniem Dyrektora Centrum, 

4. zajęcie merytorycznego stanowiska w odniesieniu do ewentualnych zastrzeżeń 

wnioskodawcy dotyczących sporządzonej opinii i przekazanie tego stanowiska  

w terminie nie później 30 dni od daty przekazania zastrzeżeń. Stanowisko    sporządzane 

jest w  formie opinii podpisywanej przez wszystkich członków Zespołu.       

 
CZĘŚĆ III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Praca Zespołu odbywa się w trybie obiegowym i jest koordynowana 
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przez Przewodniczącego Zespołu. Kopia dokumentacji Wnioskodawcy zostanie 

przesłana w korespondencji elektronicznej, z użyciem hasła szyfrującego. 

Po wykonaniu dzieła członek  zespołu jest zobowiązany do trwałego zniszczenia 

otrzymanych dokumentów. Zespół wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia powołania 

zespołu zarządzeniem Dyrektora Centrum z zastrzeżeniem pkt.4 w Części  II 

niniejszego zapytania. 

 

CZĘŚĆ IV.  ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

1. W skład Zespołu może wchodzić: pracownik naukowy szkoły pielęgniarskiej lub szkoły 

położnych posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub doktora. 

2. W skład Zespołu nie może wchodzić: osoba pozostająca w związku małżeńskim,                        

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest związany z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli z  Wnioskodawcą, jego zastępcą prawnym 

lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych związanych 

z Wnioskodawcą; osoba pozostająca z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym 

lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 

3. Na powyższe okoliczności wykonawca, którego oferta została wybrana składa 

oświadczenie, które otrzyma po wyborze oferty najkorzystniejszej. Wystąpienie 

okoliczności, o których mowa w ust.2 uniemożliwia podpisanie umowy. 

4. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego  zapytania ofertowego oraz przez osobę 

składającą ofertę.  

1) Kryteria wyboru oferty i sposób ich oceny: 

a) tytuł naukowy profesora - waga 40 pkt., 

b) stopień naukowy doktora habilitowanego - waga 30 pkt., 

c) stopień naukowy doktora – waga 25 pkt., 

2) Dodatkowe kryteria wyboru oferty i sposób ich oceny: 

a) doświadczenie zawodowe w dziedzinie  będącej przedmiotem zapytania ofertowego  

– waga 1 pkt za każdy pełny rok, 

b) doświadczenie w pracach Zespołu opiniującego wniosek położnej o zwolnienie 

z obowiązku odbywania specjalizacji – waga 20 pkt.,  

c) tytuł specjalisty w dziedzinie będącej przedmiotem zapytania ofertowego   – waga 

20 pkt. 

Sposób obliczania Liczby punktów: 

Liczba punktów = suma punktów w ust 4 pkt.1) oraz ust 4 pkt 2) lit a-c.   

 

5. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą z najwyższą liczbą punktów wyliczoną 

na podstawie wyznaczonych kryteriów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.  
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6. W przypadku gdy liczba ofert z jednakową najwyższą liczbą punktów będzie większa 

niż 1, Zamawiający wezwie tych oferentów do złożenia w określonym terminie ofert 

dodatkowych, w zakresie w jakim będzie to niezbędne do dokonania wyboru.  

7. Oferty niespełniające wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  

30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  

(Dz. U. poz. 1761 z późn. zm.) będą odrzucone. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne zgodnie z zapisami umowy – której 

wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

9. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, 

którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

lub zachodzą okoliczności uniemożliwiające podpisanie umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, niepodlegających odrzuceniu, 

bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

11. Zamawiający może wezwać do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty wszystkich 

wykonawców lub jedynie wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą. 

12. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

 

Ofertę w postaci uzupełnionego i podpisanego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego 

(formularz oferty) należy dostarczyć do dnia  20 kwietnia 2022r. do godz. 10:00 w jednej 

z poniższych form: 

a) w formie papierowej złożonej w sekretariacie lub przesłanej pocztą na adres 

ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa,  

b) w formie skanu lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanej 

na adres mailowy sekretariat@ckppip.edu.pl . 

W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać: „Udział w pracach zespołu opiniującego 

wniosek położnej o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego” 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z  wykonawcami  są: 

Beata Szlendak, e-mail: b.szlendak@ckppip.edu.pl    

Ewa Kiryłowicz, e-mail: e.kirylowicz@ckppip.edu.pl 

 

Beata Guzak 

Dyrektor 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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