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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18,  zaprasza do 
złożenia pisemnej oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia: 
 
„Usługi doradcze w zakresie aranżacji, wyposażenia, uruchomienia i funkcjonowania 
obiektu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Karkonoskiej Państwowej 
Szkole Wyższej w Jeleniej Górze” 
 
przy realizacji projektu pn „Wdrożenie programu rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły 
Wyższej w Jeleniej Górze  z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego               
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V 
Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach 
medycznych. 
 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na każdym etapie realizacji projektu usług 
doradczych i konsultacyjnych dla zespołu dydaktycznego powołanego w celu utworzenia                   
i uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Karkonoskiej Państwowej 
Szkoły Wyższej  w Jeleniej Górze. 
W ramach przedmiotowych  usług Wykonawca będzie zobowiązany do: 
1. konsultowania poprawności przyjętych rozwiązań projektowych i wykonawczych 
2. oceny poprawności doboru wyposażenia i sprzętu zgodnego z planowanymi celami 

edukacyjnymi kierunku pielęgniarstwo na każdym etapie realizacji projektu, zgodnego                   
z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Wnioskiem o dofinansowanie projektu  
 

II.  Termin realizacji  
Od momentu podpisania umowy: 
- w zakresie pkt I. ppkt 1 do  30.09.2018r. 
- w zakresie pkt I. ppkt 2 do  31.12.2018r. 
 
 
III.  Warunki udziału w postępowaniu 

1. Wykonawca musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie obejmujące doradztwo                   
w zakresie wyposażenia i funkcjonowania Centrów Symulacji Medycznej. W celu 
wykazania spełnienia warunku Wykonawca dołączy do oferty dokumenty potwierdzające 
doświadczenie we wskazanym zakresie (np. referencje, protokoły)  w okresie 3 lat przed 
terminem złożenia oferty. 

2. Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo ani pozostawać z żadnym potencjalnym 
dostawcą sprzętu medycznego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. W celu wykazania spełnienia 
warunku Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie. 
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IV.  Kryterium oceny ofert:  
umowa zostanie zawarta z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. przedstawił 
cenę konkurencyjną w porównaniu z innymi podmiotami. 

 
V. Miejsce oraz termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa 09.01.2018r. o godzinie 13:00. Ofertę należy przesłać mailem 
na adres joanna.sztando@kpswjg.pl lub złożyć w formie pisemnej w Karkonoskiej 
Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18 w budynku nr 1-  Rektorat                          
w zamkniętej kopercie z napisem „oferta na usługi doradcze MCSM.”   Przy składaniu oferty 
decyduje data wpływu do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. 
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą 
rozpatrywane.  

 
VI.  Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta” (załącznik do zapytania 
ofertowego). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez 
osobę upoważnioną.  

2. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć:  
- dokumenty poświadczające spełnienie warunku posiadania minimum 3-letniego 
doświadczenia w zakresie doradztwa w zakresie wyposażenia i funkcjonowania Centrów 
Symulacji Medycznej 
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z potencjalnymi dostawcami 
sprzętu medycznego. 
3. Cenę należy podać w złotych polskich  - cena brutto w tym wyodrębniony podatek VAT. 
Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie                                   
z przedmiotem zamówienia (w tym m.in. koszty dojazdów do Zamawiającego). 

 
VII. Wynagrodzenie 
 Wynagrodzenie za wykonywanie usługi doradztwa będzie wypłacone w dwóch transzach. 
Pierwsza transza po wykonaniu robót budowlanych druga transza po dostawie sprzętu 
medycznego. Każda transza w wysokości  50% kwoty umownej. 
 
VIII. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo 
unieważnienia postepowania bez podania przyczyn. 
 
IX.  Zawiadomienie o wyborze oferty 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze: www.kpswjg.pl. 

 
 

         


