
 

 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Zakres danych obejmuje 

dane niezbędne do realizacji zadań ustawowych lub statutowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do informacji o danych osobowych, 

sprostowania danych osobowych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia 

danych osobowych, sprzeciwu oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

Szczegółowe informacje są zawarte na stronie internetowej: www.ckppip.edu.pl w zakładce „Dane osobowe” 

 

 

 

 

 
 

Zapytanie ofertowe 

 

1. 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: 

„Wsparcie Zamawiającego w zakresie prowadzenia spraw dotyczących wykonywania zadań 

obronnych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych". 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Wsparcie w zakresie prowadzenia spraw dotyczących wykonywania zadań obronnych przez Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w tym: 

1. Przygotowanie i przeprowadzenie treningu na temat funkcjonowania stałego dyżuru  

i realizacji zadań obronnych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  

i Położnych. 

2. Opracowanie instrukcji stałego dyżuru Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 

i Położnych. 

3. Opracowanie procedur dotyczących postępowania w przypadku wprowadzenia 

poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP dla Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Od 13 września do 30 listopada 2022 r. 

 

4. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1) Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 - formularz oferty do 

niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji 

Wykonawcy. 

2) Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

3) Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

http://www.ckppip.edu.pl/


4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie 

postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 

7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

8) Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne zgodnie z zapisami umowy, której wzór 

stanowi odpowiednio załącznik nr 3 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, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

10) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

11) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie 

dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia wszystkich Wykonawców lub jedynie 

Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą. 

12) Ofertę w postaci uzupełnionego i podpisanego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz 

oferty) należy dostarczyć do dnia 9 września 2022r. w jednej z poniższych form:  

a) w formie papierowej podpisanej podpisem własnoręcznym złożonej w sekretariacie lub 

przesłanej pocztą na adres ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa,  

b) w formie elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym przesłanej na adres mailowy: 

oferty@ckppip.edu.pl .  

13) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda załączenia do oferty: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

b) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualny odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

c) oświadczenie, że osoba świadcząca usługę posiada doświadczenie i odpowiednie 

kwalifikacje w zakresie prowadzenia spraw dotyczących wykonywania zadań obronnych. 

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Karolina Lipska-Bober, tel. 609 386 680, e-mail: 

k.lipska-bober@ckppip.edu.pl  

 

 Beata Guzak 
  Dyrektor 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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