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Łódź, dnia 21 maja 2018 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SZKOLENIOWE 

W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o 

dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zapraszamy Państwa do złożenia oferty na usługi 

szkoleniowe w projekcie:  

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. 

Wielkopolska 70/72 91-029 Łódź  

 

II. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie jest realizowane na podstawie Art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień 

publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 r.) dla zamówień i konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto. 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności. Zapytanie wraz ze wszystkimi załącznikami do pobrania 

zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum, na stronie 

http://www.cku-lodz.edu.ploraz w zakładce ogłoszenia i na stronie 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługi szkoleniowe dla uczniów/uczennic, 

słuchaczy/słuchaczek i nauczycieli/nauczycielek (uczestników projektu) Centrum 

Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi. 

 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe  

Zamówienie zostało podzielone na 12 części.  

 

Część I.  

http://www.cku-lodz.edu.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Tytuł kursu: Ergonomia pracy w gabinecie stomatologicznym (kurs kompetencji 

zawodowych dla słuchaczek kierunku higienistka stomatologiczna) – przygotowanie 

 i przeprowadzenie kursu. 

Czas trwania kursu: 8h (1h szkoleniowa -45 min.) + czas na ocenę nabytych kompetencji  

Maksymalna liczebność grupy szkoleniowej: 12-13 osób 

Liczba grup: 2 

Rekrutację uczestników kursu przeprowadzi Zamawiający. 

Prowadzący: zespół stomatologiczny (lekarz stomatolog specjalizujący się w ergonomii, 

higienistka stomatologiczna) mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów  

z zakresu ergonomicznych metod pracy w stomatologii 

Miejsce realizacji szkolenia: CKU SWŁ w Łodzi 

Termin przeprowadzenia kursu: do końca czerwca 2018 r. 

Materiały dla uczestników: skrypt/prezentacja z zagadnień teoretycznych oraz materiały 

stomatologiczne niezbędne do przeprowadzenia kursu, podczas pracy na 4 i 6 rąk 

Zakres szkolenia 

Ogólnym celem zajęć jest opanowanie teoretycznych i praktycznych umiejętności 

wykonywania zabiegów w warunkach pracy ergonomicznej zespołu stomatologicznego, 

umiejętności organizacji środowiska i czasu pracy, standaryzacji zabiegów klinicznych ze 

szczególnym uwzględnieniem zabiegów które może wykonywać higienistka samodzielnie.  

Nabyta wiedza poprawić jakości życia zawodowego higienistki stomatologicznej (profilaktyka 

zaburzeń w obrębie narządu ruchu), wzrostu jakości pracy(poprawa precyzji wykonywanych 

zabiegów), tym samym przyczyniając się do ugruntowania rangi  i zaufania do zawodu 

higienistki stomatologicznej. 

Efekty uczenia się 

Po zakończeniu kursu uczestnik powinien posiadać: 

 podstawową wiedzę z zakresu ergonomii stomatologicznej, w tym m.in.: 

o postawa ciała  

o ergonomiczne cechy sprzętu,  

o chwyty i stabilizacja ręki pracującej,  

o umiejętność rozpoznawania ergonomicznych cech narzędzi stomatologicznych, 
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o umiejętność ustawienia lampy zabiegowej, 

 umiejętność  organizacji stanowiska pracy (zarządzanie czasem pracy – planowe 

wyznaczanie wizyt, rozmieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska pracy) 

 umiejętność  standaryzacji zabiegów stomatologicznych, w tym: znajomość  etapów pracy 

i niezbędnych materiałów i narzędzi potrzebnych do ich wykonania – standard 

merytoryczny oraz umiejętność pracy ergonomicznej w tym ustalenie pozycji ciała lekarza, 

pacjenta i pozycji ssaka – standard biomechaniczny, 

 umiejętność współpracy z higienistką stomatologiczną (wymiana narzędzi w oparciu o pic 

up/delivery service oraz wymiana dwuręczna, porozumiewanie się znakami umownymi) 

 umiejętność samodzielnej pracy z zastosowaniem zasad ergonomii nakierowanej na 

człowieka – system pd 

Zaliczenie kursu nastąpi po poprawnym wypełnieniu testu 10 pytań z zakresu nabytej wiedzy 

teoretycznej oraz zaliczeniu na fantomie jednej z nabytych umiejętności praktycznych np.: 

zakładanie koferdamu. 

Część II.  

 

Tytuł kursu: Ergonomia w praktyce stomatologicznej – kompendium  praktycznej wiedzy  

z zakresu organizacji środowiska i czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia 

współpracy zespołu stomatologicznego (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla 

nauczycieli/nauczycielek kierunku higienistka stomatologiczna) – przygotowanie  

i przeprowadzenie kursu 

 

Czas trwania kursu: 10 h (1h szkoleniowa - 45 min.) + czas na ocenę nabytych kompetencji   

Liczba uczestników kursu: 4 osoby.  

Rekrutację uczestników kursu przeprowadzi Zamawiający.  

Prowadzący: zespół stomatologiczny (lekarz stomatolog specjalizujący się w ergonomii, 

higienistka stomatologiczna) , każda z osób z zespołu powinna mieć przynajmniej 5-letnie 

doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu ergonomicznych metod pracy  

w stomatologii  

Miejsce realizacji szkolenia: CKU SWŁ w Łodzi 

Termin przeprowadzenia kursu: do końca czerwca (sobota) 2018 r.   
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Materiały dla uczestników: skrypt/prezentacja z zagadnień teoretycznych oraz materiały 

stomatologiczne niezbędne do przeprowadzenia kursu, podczas pracy na 4 i 6 rąk  

Zakres szkolenia: Ogólnym celem zajęć jest opanowanie zaawansowanych praktycznych 

umiejętności wykonywania zabiegów w warunkach pracy ergonomicznej zespołu 

stomatologicznego, umiejętności organizacji środowiska i czasu pracy, standaryzacji zabiegów 

klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów które może wykonywać higienistka 

samodzielnie. Nabyta wiedza poprawić jakość nauczania słuchaczy kierunku higienistka 

stomatologiczna.   

Efekty uczenia się: Po zakończeniu szkolenia uczestnik zna podstawy ergonomii 

stomatologicznej w pracy zespołowej na 4 i 6 rąk  

Zaliczenie kursu nastąpi po poprawnym wykonaniu testu z praktycznego z zakresu 

umiejętności wykonywania zabiegów w warunkach pracy ergonomicznej zespołu 

stomatologicznego w gabinecie 

Część III.  

Tytuł kursu: Świadomość profesjonalnej higieny jamy ustnej u pacjenta – edukacja  

i promocja zdrowia z uwzględnieniem nowoczesnych metod opartych na piaskowaniu  

i skalingu (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek 

kierunku higienistka stomatologiczna) – przygotowanie i przeprowadzenie kursu 

Czas trwania kursu: 6 h (1h szkoleniowa -45 min.) + czas na ocenę nabytych kompetencji 

Liczba uczestników kursu: 4 nauczycieli 

Prowadzący: przedstawiciel firmy specjalizującej się w obsłudze 

najnowocześniejszych urządzeń do skalingu, piaskowania 

Miejsce realizacji kursu: Szkolenie odbywać się będzie w profesjonalnej sali warsztatowej  

z unitami stomatologicznymi wyposażonymi w skalery, piaskarki i fantomy (1 na uczestnika)  

Wszelkie pokazy na pacjencie wyświetlane będą na ekranie przy użyciu mikroskopu z torem 

wizyjnym. 

Termin przeprowadzenia kursu: maj--wrzesień 2018 (poza okresem wakacyjnym) 

Materiały dla uczestników: materiały niezbędne do piaskowania i skalingu 

Zakres szkolenia 
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Celem zajęć jest rozszerzenie umiejętności wykonywania zabiegów higienizacji jamy ustnej  

z zachowaniem zasad pracy zespołu stomatologicznego. 

Zajęcia z zakresu wykonywania zabiegów przy wykorzystaniu najnowocześniejszych  

profesjonalnych urządzeń do wykonywania skalingu i piaskowania. 

Efekty uczenia się 

Po zakończeniu kursu uczestnik wykonuje profesjonalny zabieg, stosując zasady ergonomii 

pracyoraz urządzenia najnowszej generacji w profilaktyce jamy ustnej 

Część I - Nowoczesna profilaktyka 

 Współpraca z pacjentem 

 Badanie 

 Sposoby motywacji oraz instruktaż pacjenta 

 Najnowsze protokoły  

 Badania kliniczne 

 Rodzaje piasków oraz końcówek do skalingu 

 Techniki umożliwiające wykonanie zabiegu bez bólu 

 Ergonomiczna pozycja pracy z pacjentem 

 Prawidłowe techniki pracy skalerem i piaskarkę 

 Technika poddziąsłowego oczyszczania biofilmu w kieszeniach do 10mm 

 Ekonomiczne aspekty profesjonalnej profilaktyki 

 Jak zwiększyć ilość pacjentów? 

 Profilaktyka siłą napędową praktyki 

 Pacjent implantologiczny 

 Prawidłowa higiena implantu kluczem do sukcesu  

 Prezentacje bezpiecznych metod oczyszczania 

 Obsługa i konserwacja sprzętu do profilaktyki 

Część II - Konserwacja końcówek 

 Krócej, bezpieczniej, efektywniej!  

 Czy konserwacja i sterylizacja końcówek musi być utrapieniem?” 

 Procedura konserwacji 

 Konserwacja manualna i jej zagrożenia 

 Urządzenia do automatycznej konserwacji 



 
Projekt pn. „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 

6 
 

 Zalety automatycznej konserwacji 

 Część III - Sterylizacja 

 Sterylizacja bez problemów 

 Najważniejsze aspekty sterylizacji 

 Produkty do sterylizacji i programy 

 Dlaczego konieczna jest próżnia wstępna 

 Podstawowe zasady przygotowania i sterylizacji wsadów Nowoczesne autoklawy i 

ułatwienia w sterylizacji Śledzenia wsadów - od pacjenta do pacjenta. 

Zaliczenie kursu nastąpi po poprawnym wypełnieniu testu pisemnego oraz zaliczeniu 

praktycznego sprawdzian umiejętności wykonania skalingu i piaskowania na fantomie 

 

Część IV.  

Tytuł kursu: Wybór aparatu słuchowego i opieka po sprzedażowej nad pacjentem i jego 

rodziną (kurs kompetencji zawodowych dla słuchaczy/słuchaczek kierunku protetyk słuchu) 

– przygotowanie i przeprowadzenie kursu 

Czas trwania kursu: 12h (dwa dni) (1h szkoleniowa -45 min.) + czas na ocenę nabytych 

kompetencji  

Liczba uczestników kursu: 7-8 osób 

Rekrutację uczestników kursu przeprowadzi Zamawiający. 

Prowadzący: ekspert w zakresie technik sprzedażowych ze znajomością branży protetyki 

słuchu   

Miejsce realizacji szkolenia: CKU SWŁ w Łodzi 

Termin przeprowadzenia kursu: do30 czerwca 2018 

Materiały dla uczestników: prezentacja lub skrypt zawierający elementy teorii  

Efekty uczenia się 

Po zakończeniu kursu uczestnik: 

 dobiera aparat słuchowy do zdiagnozowanego ubytku słuchu klienta,  
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 przełamuje bariery komunikacyjne między protetykiem słuchu a klientem i jego rodziną, 

pozwalające klientowi uzyskać pełny obraz korzystania z aparatu. 

Zaliczenie kursu nastąpi po poprawnym wykonaniu zadania praktycznego z zakresu tematyki 

kursu. 

 

Część V.  

Tytuł kursu: Studium Obiektywnych Badań Słuchu (specjalistyczny kurs kompetencji 

zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku protetyk słuchu) – udział nauczyciela 

kierunku protetyk słuchu w specjalistycznym kursie kompetencji 

Czas trwania kursu: co najmniej 90 h (1h szkoleniowa - 45 min.) 

Liczba uczestników kursu: 1 osoba 

Rekrutację uczestników kursu przeprowadzi Zamawiający. 

Prowadzący: osoby posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w szkoleniach w tym 

zakresie 

Termin przeprowadzenia kursu: do końca października 2018 

Zakres szkolenia 

 anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu 

 wybrane elementy matematyki, fizyki i  akustyki 

 elementy psychoakustyki 

 elementy statystyki 

 podstawy audiometrii tonalnej i słownej 

 audiometria impedancyjna 

 otoemisja akustyczna 

 słuchowe potencjały wywołane 

Efekty kształcenia 

Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania i interpretacji wyników 

obiektywnych badań słuchu 

Zaliczenie kursu nastąpi na podstawie poprawnego wykonania zadania praktycznego  

z zakresu kursu. 
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Część VI.  

Tytuł kursu: Kurs języka migowego (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla 

nauczycieli/nauczycielek kierunku protetyk słuchu) – udział nauczyciela kierunku protetyk 

słuchu w specjalistycznym kursie kompetencji 

Czas trwania kursu: co najmniej 60 h (1h szkoleniowa - 45 min.) 

Liczba uczestników kursu: 1 osoba.  

Rekrutację uczestników kursu przeprowadzi Zamawiający. 

Prowadzący: doświadczenie i wykwalifikowani tłumacze/wykładowcy języka migowego 

Miejsce realizacji szkolenia: region łódzki 

Termin przeprowadzenia kursu: do końca października 2018 

Zakres szkolenia 

 podstawy problematyki środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb 

 Poznanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy 

z  niesłyszącymi 

 Nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym 

oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi 

 Opanowanie ok. 500 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz 

technikę ich używania zgodnie z zasadami zarówno Systemu Językowo-Migowego 

(SJM), jak też Polskiego Języka Migowego (PJM) 

 Uregulowania prawne 

 

Efekty kształcenia 

Posługiwanie się językiem migowym w pracy protetyka słuchu 

Zaliczenie kursu nastąpi na podstawie poprawnego wykonania zadania praktycznego  

z zakresu kursu. 

Część VII.  

Tytuł kursu: Ochrona radiologicznej pacjenta (specjalistyczny kurs kompetencji 

zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik elektroradiolog) – udział 

nauczycieli kierunku technik elektroradiolog w specjalistycznym kursie kompetencji 
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Czas trwania kursu: 35h (1h szkoleniowa -45 min.) + czas na ocenę nabytych kompetencji   

Liczba uczestników kursu:  6 osób.  

Rekrutację uczestników kursu przeprowadzi Zamawiający.  

Prowadzący: firma wpisana do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego podmiotów 

prowadzących szkolenie w dziedzinie Inspektor Ochrony Radiologicznej  

Miejsce realizacji szkolenia: stacjonarnie – Łódź, zamawiający dopuszcza, że kurs w części lub 

w całości będzie realizowany w formie na odległość  

Termin przeprowadzenia kursu: maj-wrzesień 2018 (poza okresem wakacyjnym)  

Zakres szkolenia:  

 Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w radiologii.  

 Organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej.  

 Obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki, inspektora ochrony radiologicznej.  

Efekty uczenia się  - Uczestnik: 

 Wyjaśnia wybrane podstawowe zagadnienia z fizyki atomowej i jądrowej - rozpady 

promieniotwórcze. Naturalne i sztuczne izotopy promieniotwórcze 

 Charakteryzuje oddziaływanie promieniowania z materią  

 Wyjaśnia biologiczne skutki promieniowania jonizującego  

 Identyfikuje detektory promieniowania jonizującego, przyrządy dozymetryczne  

 Poznaje podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego, jednostki  

 Poznaje podstawowe zasady ochrony radiologicznej, w tym uzasadnianie, 

optymalizacja, ograniczanie narażenia  

 Stosuje ustawę - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej, przepisy 

międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,  

w tym przepisy Unii Europejskiej,   

Zaliczenie kursu nastąpi po poprawnych wykonaniu zadania praktycznego. Kurs umożliwia 

przystąpienie do Państwowego Egzaminu przeprowadzanego przez Państwową Agencję 

Atomistyki. 

Część VIII.  

Tytuł kursu: Rezonans magnetyczny serca (CMR) (specjalistyczny kurs kompetencji 

zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik elektroradiolog) – udział 

nauczycieli kierunku technik elektroradiolog w specjalistycznym kursie kompetencji 



 
Projekt pn. „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 

10 
 

Czas trwania kursu: 16 h (1h szkoleniowa -45 min.) + czas na ocenę nabytych kompetencji  

Liczba uczestników kursu: 2 osoby.  

Rekrutację uczestników kursu przeprowadzi Zamawiający. 

Prowadzący: specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej 

Termin przeprowadzenia kursu: maj-wrzesień 2018 (poza okresem wakacyjnym) 

Materiały dla uczestników: skrypt/prezentacja z zagadnień teoretycznych 

Zakres szkolenia 

Kurs koncentruje się na praktycznym postępowaniu od odpowiedniego przygotowania 

pacjenta, poprzez wykonanie badania ze szczególnym uwzględnieniem wskazań oraz wyboru 

optymalnej metody bramkowania, optymalizację sposobu podawania środka kontrastowego, 

przedstawienie standardów i sposobów wtórnej rekonstrukcji obrazów, artefakty-sposoby ich 

eliminowania aż do postawienia diagnozy i przygotowanie wyniku. Praca na stacjach 

graficznych, przeglądanie i samodzielna analiza przypadków klinicznych badań oraz udział  

w pracowni rezonansu magnetycznego. Prezentowana jest wiedza praktyczna oparta na 

doświadczeniu klinicznym. 

Efekty uczenia się – uczestnik: 

 Poznaje podstawy działania i  najważniejsze informacje związane 

z bezpieczeństwem badań ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów 

kardiologicznych. Praktyczne porady dla zlecającego. 

 Wymienia Standardy obrazowania płaszczyzn przekrojów przez serce za 

pomocą rezonansu magnetycznego. Najczęściej otrzymywane obrazy i ich 

planowanie. Interpretuje struktury anatomiczne na obrazach typowych 

przekrojów. 

 Uczestniczy w praktycznym przygotowaniu pracowni i personelu do badań 

obciążeniowych z  adenozyną. 

 Uczestniczy w pracy na stacjach graficznych. 

 Poznaje Rezonans magnetyczny w ilościowej ocenie przepływu krwi – 

zaawansowana diagnostyka wad zastawkowych. 

 Poznaje jak samodzielnie przygotować stanowisko do przeglądania i analizy 

badań CMR oraz innych badań obrazowych w swoim gabinecie – względy 

sprzętowe i  formalne. 
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Zaliczenie kursu nastąpi po poprawnym wykonaniu zadania praktycznego obejmującego 

wykonanie badania CMR za pomocą 32- kanałowego rezonansu magnetycznego 3T. 

Część IX.  

Tytuł kursu: Wizaż, stylizacja i kreowanie wizerunku (specjalistyczny kurs kompetencji 

zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik usług kosmetycznych) – 

przygotowanie i przeprowadzenie kursu 

Czas trwania kursu: 80h (1h szkoleniowa -45 min.) + czas na ocenę nabytych kompetencji  

Liczba uczestników kursu: 4 osoby.  

Rekrutację uczestników kursu przeprowadzi Zamawiający. 

Prowadzący: Technik usług kosmetycznych lub kosmetolog ze specjalizacją wizaż/kreowanie 

wizerunku lub stylista, makijażysta-stylista lub wizażysta-stylista, mający przynajmniej 2-letnie 

doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń 

Miejsce realizacji szkolenia: CKU SWŁ w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, Łódź  

Termin przeprowadzenia kursu: maj – wrzesień 2018 (weekendy, poza okresem wakacyjnym) 

Materiały dla uczestników: lustra z odpowiednim oświetleniem, pędzle, kosmetyki, skrypt z 

częścią teoretyczną 

Zakres szkolenia: 

Cele szkolenia: 

Zapoznanie uczestników z technikami makijażu, wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu 

wizażu i stylizacji, niezbędną do wykonywania zawodu wizażysty/stylisty.  

 

Tematyka szkolenia: 

 zapoznanie z akcesoriami i kosmetykami niezbędnymi do wykonania makijażu 

 omówienie typów kolorystycznych, prawidłowe ich rozpoznawanie 

 analiza kolorystyczna 

 wykonanie prawidłowych korekt oczu, ust, nosa, brwi 

 omówienie owali twarzy  

 omówienie zasad konturowania w zależności od owalu twarzy 

 rodzaje korektorów – tuszowanie i korekta 

 kamuflaż, modelaż, korekta twarzy 

 techniki wykonania makijażu: wieczorowego, smoky eyes, ślubnego, kobiety dojrzałej 
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 omówienie makijaży typu glow, no-makeup, dzienny 

 omówienie technik strobing i baking 

 typy sylwetek 

 dobór fasonów, tkanin, wzorów i dodatków w zależności od typu sylwetki 

 trendy w makijażu w poszczególnych epokach na Świecie a dzisiaj  

 

Efekty uczenia się- uczestnik: 

 przygotowuje klientki do wykonania makijażu 

 dokonuje analizy kolorystycznej,  

 dokonuje analizy sylwetki, określa styl,  

 dobiera fryzury do owalu twarzy i osobowości,  

 wykonuje makijaż dzienny, wieczorowy –biznesowy, ślubny, glow, techniki konturowania, 

rozświetlanie 

 dobiera stylizację do sesji zdjęciowej 

 

Część teoretyczna (15-20 godzin) powinna być zorganizowana w formie na odległość.  

 

Zaliczenie kursu nastąpi po poprawnym wykonaniu zadania praktycznego obejmującego 

wykonanie makijażu i stylizacji z obszaru tematyki kursu. 

Część X.  

Tytuł kursu: Medycyna osteopatyczna w fizjoterapii(specjalistyczny kurs kompetencji 

zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik masażysta) – udział nauczyciela 

kierunku technik masażysta w specjalistycznym kursie kompetencji 

Czas trwania kursu: 80 h (1h szkoleniowa -45 min.) 

Liczba uczestników kursu: 1 osoba.   

Prowadzący: dyplomowany osteopata, specjalista chiropraktyki, fizjoterapii oraz medycyny 

manualnej 

Termin przeprowadzenia kursu: do końca października 2018 (poza okresem wakacyjnym) 

Materiały dla uczestników: prezentacja/skypt z części teoretycznej 

Zakres szkolenia 

MODUŁ I 

Teoria 
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Zapoznanie z programem szkoleniowym Goodnote GOE – ogólne badanie osteopatyczne, 

precyzyjny wywiad z pacjentem w oparciu o program Goodnote 

Anatomia i biomechanika 

kręgosłup lędźwiowy, miednica/stawy SI – budowa, funkcje , relacje kompleksu lędźwiowo-

miednicznego z innymi obszarami ciała. 

Metody leczenia – omówienie 

 MET – techniki Energetyzacji Mięśni 

 Techniki Manipulacyjne HVLA – techniki krótkiej dźwigni 

 Techniki harmoniczne 

 Artykulacje stawów 

 Techniki funkcjonalne/strukturalne 

 Wskazania i przeciwwskazania do leczenia ww. technikami 

 Planowanie postępowania oraz skutecznej terapii w odniesieniu do wywiadu  

i badania, prowadzenie dokumentacji medycznej 

Semiologia/Patologia 

Najczęstsze dolegliwości kręgosłupa LS i miednicy – Rwa kulszowa, rwa udowa, zwyrodnienia, 

przepuklina dysku, bóle przeniesione, zespoły rzekomo korzeniowe 

Praktyka 

Anatomia palpacyjna kręgosłupa lędźwiowego i miednicy 

Badanie 

Badanie ogólne, badanie kręgosłupa lędźwiowego i miednicy – testy ortopedyczne,  testy 

neurologiczne, testy osteopatyczne, osłuchiwanie powięziowe, odnajdywanie znaczących 

obszarów 

Techniki Lecznicze 

Leczenie kręgosłupa lędźwiowego i miednicy oraz powiązanych obszarów ciała korzystając  

z Atlasu Technik Leczniczych – Chiromax-system: 

 MET – techniki Energetyzacji Mięśni dla kręgosłupa lędźwiowego i miednicy 

 Artykulacje stawów kręgosłupa lędźwiowego i miednicy 

 Techniki harmoniczne kręgosłupa lędźwiowego i miednicy 

 Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA kręgosłupa lędźwiowego i stawów miednicy 

 Techniki recoil/toggle dla kości krzyżowej i stawów SI 
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MODUŁ II 

Teoria 

Anatomia/Biomechanika: 

 Budowa i funkcje poszczególnych obszarów kręgosłupa piersiowego 

 Budowa i funkcje żeber 

 Staw barkowy, Staw łokciowy, nadgarstek 

 Staw biodrowy, staw kolanowy, staw skokowy i stawy stopy 

Metody leczenia – omówienie: 

 Techniki manipulacyjne HVLA – kręgosłup piersiowy i żebra 

 BLT – Techniki równoważenia więzadeł 

 Techniki lecznicze Petera Blagravea 

 Terapia punktów spustowych 

 Napięcie kontr – napięcie – Techniki Johnsa 

 

Semiologia/patologia 

łokieć tenisisty i golfisty, zespół cieśni nadgarstka, kolano biegacza , ostroga piętowa oraz inne 

– procedury postępowania terapeutycznego 

Praktyka 

Badanie 

Badanie kręgosłupa piersiowego i żeber – testy ortopedyczne, testy neurologiczne, testy 

osteopatyczne, osłuchiwanie powięziowe, odnajdywanie znaczących obszarów uszkodzenia 

Badanie stawów obwodowych – staw barkowy, staw łokciowy, nadgarstek, staw biodrowy, 

staw kolanowy, stawy stopy 

Techniki lecznicze 

Powtórzenie technik leczniczych kręgosłupa lędźwiowego i miednicy: 

 Artykulacje, MET, HVLA 

 Artykulacje Kręgosłupa piersiowego i żeber 

 Manipulacje HVLA kręgosłupa piersiowego i żeber 

 Manipulacje HVLA stawów obwodowych 

 Techniki lecznicze Petera Blagrave’a – kręgosłup i stawy obwodowe 

 BLT – Techniki równoważenia więzadeł – kręgosłup L, TH, żebra, miednica 

MODUŁ III 

Teoria 

Anatomia i Biomechanika: 

 Budowa i funkcje poszczególnych odcinków kręgosłupa szyjnego 

 Obszary przejściowe kręgosłupa 



 
Projekt pn. „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 

15 
 

 Budowa układu wisceralnego 

 Zagadnienia neurologiczne dotyczące klatki piersiowej i brzucha 

Metody leczenia – omówienie: 

 Techniki Manipulacyjne HVLA – kręgosłup szyjny 

 Techniki Manipulacyjne HVLA – obszary przejściowe 

 Techniki Manipulacji Wisceralnych 

Semiologia/patologia 

Bóle głowy, Zespół górnego otworu klatki piersiowej, Dyskopatia, bóle przeniesione  

z narządów wewnętrznych, Zespół jelita wrażliwego, zgaga, refluks, niepłodność, bóle 

menstruacyjne, nietrzymanie moczu, wzdęcia oraz inne – procedury postępowania 

terapeutycznego 

Praktyka 

Powtórzenie technik leczniczych kręgosłupa lędźwiowego i miednicy – Artykulacje, MET, HVLA 

Badanie 

Badanie kręgosłupa szyjnego – testy ortopedyczne, testy neurologiczne, testy osteopatyczne, 

osłuchiwanie powięziowe, odnajdywanie znaczących obszarów uszkodzenia 

Anatomia palpacyjna i badanie jamy brzusznej 

 

Techniki lecznicze: 

 Techniki Artykulacyjne i Manipulacyjne HVLA – kręgosłup szyjny 

 Techniki Manipulacyjne HVLA – obszary przejściowe kręgosłupa 

 Manipulacje wisceralne – przepona, żołądek, wątroba, dwunastnica, esica, kątnica, 

nerki, pęcherz moczowy, macica, techniki dna miednicy 

 Techniki recoil narządów jamy brzusznej 

 

MODUŁ IV 

Teoria 

Anatomia: 

 Układ limfatyczny 

 Narządy wewnętrzne klatki piersiowej 

 Stawy skroniowo-żuchwowe i kość gnykowa 

Metody leczenia – omówienie: 

 Odkręcanie powięziowe 

 Techniki rozluźniania powięziowego 
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 Odruchy Chapmana 

Semiologia/patologia 

Analiza przypadków medycznych – diagnostyka różnicowa Choroby serca, astma , obrzęki 

limfatyczne, bóle i zapalenie stawu skroniowo-żuchwowego zapalenie zatok, szumy uszne, 

chroniczne zmęczenie i inne 

Praktyka 

 Powtórzenie badania i doskonalenie technik leczniczych z poprzednich modułów  

 Techniki uzupełniające kręgosłupa i stawów obwodowych – HVLA 

 Techniki lecznicze stawów skroniowo-żuchwowych i kości gnykowej 

 Osteopatyczny zabieg limfatyczny 

 Techniki lecznicze narządów klatki piersiowej 

 

MODUŁ V 

Teoria 

Anatomia: 

 Układ nerwowy 

 Nerw błędny 

Metody leczenia – omówienie 

 GOT – Ogólny Zabieg Osteopatyczny – zasady 

 Terapia czaszkowo – krzyżowa 

Praktyka 

Powtórzenie badania i doskonalenie technik leczniczych z poprzednich modułów 

Techniki uzupełniające kręgosłupa i stawów obwodowych: 

 Powtórzenie badania i doskonalenie technik leczniczych z poprzednich modułów 

 Techniki specjalne dla kręgosłupa i stawów obwodowych 

 GOT – Ogólny Zabieg Osteopatyczny 

 Techniki czaszkowo – krzyżowe w wybranych jednostkach chorobowych 

 

Zaliczenie kursu nastąpi po poprawnym wykonaniu zadania praktycznego  z zakresu kursu. 

 

Część XI. 
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Tytuł kursu: Kompleks barkowy i kolanowy w praktyce fizjoterapeuty (specjalistyczny kurs 

kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik masażysta) – udział 

nauczyciela kierunku technik masażysta w specjalistycznym kursie kompetencji 

Czas trwania kursu: 32h (1h szkoleniowa -45 min.) + czas na ocenę nabytych kompetencji  

Liczba uczestników kursu: 1 osoba.  

Rekrutację uczestników kursu przeprowadzi Zamawiający. 

Prowadzący: fizjoterapeuta, ekspert medycyny ortopedycznej, praktyk 

Miejsce realizacji szkolenia: Łódź 

Termin przeprowadzenia kursu: do końca października 2018 (poza okresem wakacyjnym) 

Materiały dla uczestników: skrypt/prezentacja z zagadnień teoretycznych 

Zakres szkolenia 

W trakcie kursu uczestnik zaznajomi się z badaniem fizjoterapeutycznym stawu barkowego 

 i stawu kolanowego, na podstawie którego dowie się jak prowadzić szybką i skuteczną terapię 

w najczęstszych schorzeniach ww. stawów. 

Efekty uczenia się 

STAW BARKOWY: 

Wstęp – wprowadzenie do koncepcji pracy z pacjentem. 

Anatomia 

 Badanie: wywiad, testy funkcjonalne, testy dodatkowe o najwyższej czułości, 

swoistości, LR+, LR- : na integralność stożka, na obrębek stawowy, na stabilność stawu, 

na staw a-c, na konflikt podbarkowy, palpacja 

 Interpretacja testów 

 Badanie ultrasonograficzne okolicy barku 

 Bark zamrożony pierwotny. Bark zamrożony wtórny 

 Patologia stożka rotatorów 

 Zwapnienie w przestrzeni podbarkowej 

 Zapalenie kaletki podnaramiennej 

 Uszkodzenie głowy długiej bicepsa 

 GIRD 

 Konflikt podbarkowy i podkurcz 

 Dyskineza łopatki 

 Uszkodzenie obróbka, niestabilność : TUBS i AMBRI 
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 Allopastyka stawu ramienneg0 

 Reinsercja stożka 

 Choroba zwyrodnieniowa stawu A-C 

 Zastosowanie fali uderzeniowej w leczeniu stawu barkowego. 

 Techniki lecznicze ścięgien, technik mięśniowo-powięziowe. Techniki lecznicze torebki 

stawowej. 

 Igłoterapia okolicy stawu ramiennego 

 Protokoły rehabilitacji stawu barkowego, trening rehabilitacyjny ( SLAP, Laterjet, 

Bankart, szycie stożka, odbarczenie przestrzeni podbarkowej, alloplastyka 

 Testy funkcjonalne; 

 

STAW KOLANOWY: 

 Wstęp – wprowadzenie do koncepcji pracy z pacjentem 

 Anatomia stawu kolanowego 

 Badanie: wywiad, testy funkcjonalne, testy dodatkowe o największej czułości, 

swoistości, LR+, LR-, palpacja 

 Badanie ultrasonograficzne stawu kolanowego 

 Interpretacja testów 

 Uszkodzenie MM/LM, ACL, MCL, LCL, PCL 

 Problemy stawu rzepkowo-udowego 

 Zrosty wewnątrzstawowe – artrofibroza 

 Stłuczenie mięśnia czworogłowego 

 Kolano skoczka 

 Zapalenie kaletek stawu kolanowego 

 Impingement fałdu błony maziowej 

 Zapalenie ciała tłuszczowego 

 Zapalenie gęsiej stopki 

 Wolne ciało wewnątrzstawowe 

 Oddzielająca martwica kostno-chrzęstna 

 Choroba Osgood-Schlattera 

 Uszkodzenie chrząstki stawowej 

 Uszkodzenie mm. kulszowo-goleniowych 

 Torbiel podkolanowa 

 Hiperurykemia 

 Zastosowanie fali uderzeniowej w leczeniu stawu kolanowego 
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 Techniki lecznicze tkanek miękkich - masaż poprzeczny ścięgien/mięśni, punkty 

spustowe- suche igłowanie, rozluźnienie mięśniowo-powięziowe, stretching, techniki 

własne 

 Techniki lecznicze stawowe – mobilizacje stawowe 

 Izokinetyka i testy funkcjonalne 

 Protokoły rehabilitacyjne po operacjach i trening rehabilitacyjny: ACL, MCL, szycie 

łąkotki, meniscektomia, mikrozłamania, PCL, alloplastyka; 

 

Zaliczenie kursu nastąpi po poprawnym wykonaniu zadania praktycznego w zakresie kursu.   

Część XII.  

Tytuł kursu: Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) - anatomia sonograficzna  

i sonofeedback (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek 

kierunku technik masażysta) – udział nauczyciela kierunku technik masażysta w 

specjalistycznym kursie kompetencji 

 

Czas trwania kursu: 16 h (1h szkoleniowa -45 min.) 

Liczba uczestników kursu: 1 osoba.   

Prowadzący: specjalista fizjoterapii 

Miejsce realizacji szkolenia: Łódź  

Termin przeprowadzenia kursu: do końca października 2018 (poza okresem wakacyjnym) 

Materiały dla uczestników: skrypt/prezentacja z zagadnień teoretycznych 

Zakres szkolenia 

Ultrasonografia czynnościowa umożliwia badanie stawów równolegle z wykonywaniem 

testów klinicznych, co w sposób znaczący poprawia trafność badania. Pozwala na jeszcze 

dokładniejszą diagnozę pacjenta, obiektywną ocenę postępów terapii oraz 

naukę  wykonywania ćwiczeń pod kontrolą USG tzw. sonofeedback. USG w pracy 

fizjoterapeuty jest  doskonałym  narzędziem diagnostycznym, jakiego do tej pory 

fizjoterapeuci nie mieli. Daje możliwość wykonywania  zabiegów terapii manualnej pod 

kontrolą USG oraz monitorowania procesu terapeutycznego. Ułatwia postawienie trafnej 

diagnozy oraz wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do terapii. Zdecydowanie podnosi 

prestiż gabinetu i fizjoterapeuty. 
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Program kursu obejmuje: 

 

 USG barku, łokcia, nadgarstka, ręki 

 USG biodra, kolana, stawu skokowego, stopy 

 USG ściany przedniej brzucha (mięśnie skośne i poprzeczny brzucha) 

 Sonofeedback – ćwiczenia pod kontrolą USG 

 

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiadać podstawowe przygotowanie do 

samodzielnego wykonania badania USG w podstawowym zakresie oraz prowadzenia ćwiczeń 

pod kontrolą USG. 

Zaliczenie kursu nastąpi po poprawnym wykonaniu zadania praktycznego z zakresu kursu. 

 

Po zakończeniu każdy uczestnik kursu otrzyma certyfikat, na którym powinien być 

wyszczególniony dokładny zakres zagadnień poznanych podczas kursu wraz  

z odpowiadającą im ilością godzin oraz z informacją o współfinansowaniu przedsięwzięcia 

przez Unię Europejską, tytuł projektu, nr Działania, nazwa Programu Operacyjnego. 

Kurs musi być zaplanowany i przeprowadzony zgodnie z czterema etapami zgodnie  

z zapisami Podręcznika Beneficjenta, w przypadku realizacji szkoleń prowadzących do 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Zamawiający nie ustanawia kryteriów dostępu do udziału w postępowaniu.  

W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie 

oświadczenia stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszego zapytania, że: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

d) podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

(zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. 



 
Projekt pn. „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 

21 
 

U. 1997 Nr 133, poz.883 z póżn. zm.) do celów niezbędnych przy realizacji 

projektu pn. „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” 

e) w przypadku wyboru oferty danego Wykonawcy i zawarcia z nim umowy, 

Wykonawca wyrażę zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji 

przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom 

uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka 

Praktyka Praca".  

f) nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

g) ceny wskazane w Ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją 

umowy i są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy;  

h) Wykonawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym; 

i) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz terminami 

wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Realizacja zgodnie z warunkami umowy. 

3. Miejscem realizacji kursów zgodnie z wskazanymi w opisie przedmiotu 

zamówienia 

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY 



 
Projekt pn. „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 

22 
 

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów każda ważna oferta 

poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować 

następującymi kryterium:  

1. Cena 80 %:  

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami 

 i obciążeniami.  

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru cena oferty 

najniższej / cena oferty ocenianej x 80. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez 

Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80. 

2. Doświadczenie w realizacji szkoleń w okresie ostatnich dwóch lat 20% 

Doświadczenie Oferenta jest mierzone w oparciu o liczbę szkoleń które Oferent 

przeprowadził w zakresie podobnym do zakresu niniejszego zapytania w okresie dwóch 

ostatnich lat (licząc od dnia ogłoszenia ww. zapytania) 

Doświadczenie będzie punktowane wg następujących zasad: 

 przeprowadzenie 10-12 szkoleń – 5 punktów  

 przeprowadzenie 13-20 szkoleń – 10 punktów 

 przeprowadzenie 21-30 szkoleń – 15 punktów 

 przeprowadzenie więcej niż 30 szkoleń - 20 punktów 

Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 20 punktów. 

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Zamawiający zastrzega przy tym 

możliwość wyboru więcej niż jednego wykonawcy w celu zapewnienia płynności realizacji 

projektu), uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana 

zostanie wezwany do podpisania umowy.   

VII. Pozostałe informacje:  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków 

przeznaczonych na zamówienie.  

2. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega 

możliwość podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą.  

3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 30 dni 

po otrzymaniu środków przez Zamawiającego z Instytucji Pośredniczącej.  Zamawiający 

informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu 
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wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków 

związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca  

i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie 

przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie.  

5. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian  

w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania 

niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:  

a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,  

b. ostatecznej liczby uczestników,  

c. zabezpieczenia i kar umownych  

VIII. Pozostałe wymagania wobec wykonawcy  

1. Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w 

tym prowadzenie dokumentacji, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań zgłaszanych 

podczas realizacji usługi dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika; 

2. Pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej 

dyspozycyjności Zamawiającego rozumiane jako realizacja przedmiotu zamówienia  

w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na 

bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości  

i potrzeb Uczestników Projektu;  

3. Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do 

zdiagnozowanych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, zabezpieczeniem 

prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków.  

4. Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania umowy. 

5. Terminowe przekazanie dokumentacji związanej z realizacją usługi wraz z wystawieniem 

faktury VAT/rachunku zgodnie z umową.  

6. Informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 30 

dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia.   

8. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami (załączniki nr 1, 2) i parafowaną umową – 

Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia należy składać w siedzibie  Zamawiającego  
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w sekretariacie, pocztą tradycyjną na adres Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 

Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72 91-029 Łódź, lub drogą 

elektroniczną na adres mailowy projekty_ue@cku-lodz.edu.pl z oznaczeniem:  

Oferta na usługi szkoleniowe dla słuchaczy/słuchaczek i nauczycieli/nauczycielek CKU SWŁ 

w Łodzi. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 29 maja 2018 r. o godz. 14.00 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Termin związania ofertą 30 dni.  

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. 

 

Dyrektor CKU SWŁ w Łodzi 

 

Sylwia Laskowska  

 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.  

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

............................................................................................................. 

(nazwa i adres oferenta) 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na:  

Usługi szkoleniowe  

składamy ofertę w części/ach następującej treści:  

 

Łącznie wartość brutto dla części I za 12 uczestników ………………………………………………… zł. = (12 

uczestników x …………… PLN brutto)  

 

Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł.  

Liczba przeprowadzonych szkoleń w okresie dwóch ostatnich lat (licząc od dnia ogłoszenia ww. 

zapytania) …………………………. 

Lp. Tytuł/Nazwa szkolenia Data realizacji Liczba godzin Dla kogo 

     

     

     

     

 

 

Łącznie wartość brutto dla części II za4 uczestników ………………………………………………… zł. = (4 

uczestników x …………… PLN brutto)  
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Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł.  

Liczba przeprowadzonych szkoleń w okresie dwóch ostatnich lat (licząc od dnia ogłoszenia ww. 

zapytania) …………………………. 

Lp. Tytuł/Nazwa szkolenia Data realizacji Liczba godzin Dla kogo 

     

     

     

     

 

Łącznie wartość brutto dla części III za 4 uczestników ………………………………………………… zł. = (4 

uczestników x …………… PLN brutto)  

 

Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł.  

Liczba przeprowadzonych szkoleń w okresie dwóch ostatnich lat (licząc od dnia ogłoszenia ww. 

zapytania) …………………………. 

Lp. Tytuł/Nazwa szkolenia Data realizacji Liczba godzin Dla kogo 

     

     

     

     

 

Łącznie wartość brutto dla części IV za 8 uczestników ………………………………………………… zł. = (8 

uczestników x …………… PLN brutto)  

 

Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł.  

Liczba przeprowadzonych szkoleń w okresie dwóch ostatnich lat (licząc od dnia ogłoszenia ww. 

zapytania) …………………………. 

Lp. Tytuł/Nazwa szkolenia Data realizacji Liczba godzin Dla kogo 
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Łącznie wartość brutto dla części V za 1 uczestnika ………………………………………………… zł. = (1 

uczestnik x …………… PLN brutto)  

 

Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł.  

Liczba przeprowadzonych szkoleń w okresie dwóch ostatnich lat (licząc od dnia ogłoszenia ww. 

zapytania) …………………………. 

Lp. Tytuł/Nazwa szkolenia Data realizacji Liczba godzin Dla kogo 

     

     

     

     

 

Łącznie wartość brutto dla części VI za 1 uczestnika ………………………………………………… zł. = (1 

uczestnik x …………… PLN brutto)  

 

Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 

Liczba przeprowadzonych szkoleń w okresie dwóch ostatnich lat (licząc od dnia ogłoszenia ww. 

zapytania) …………………………. 

Lp. Tytuł/Nazwa szkolenia Data realizacji Liczba godzin Dla kogo 

     

     

     

     

 

Łącznie wartość brutto dla części VII za 6 uczestników ………………………………………………… zł. = (6 

uczestników x …………… PLN brutto)  
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Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 

Liczba przeprowadzonych szkoleń w okresie dwóch ostatnich lat (licząc od dnia ogłoszenia ww. 

zapytania) …………………………. 

Lp. Tytuł/Nazwa szkolenia Data realizacji Liczba godzin Dla kogo 

     

     

     

     

 

Łącznie wartość brutto dla części VIII za 2 uczestników ………………………………………………… zł. = (2 

uczestników x …………… PLN brutto)  

 

Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 

Liczba przeprowadzonych szkoleń w okresie dwóch ostatnich lat (licząc od dnia ogłoszenia ww. 

zapytania) …………………………. 

Lp. Tytuł/Nazwa szkolenia Data realizacji Liczba godzin Dla kogo 

     

     

     

     

 

Łącznie wartość brutto dla części IX za 4 uczestników ………………………………………………… zł. = (4 

uczestników x …………… PLN brutto)  

 

Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 

Łącznie wartość brutto dla części X za 1 uczestnika ………………………………………………… zł. = (1 

uczestnik x …………… PLN brutto)  

Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 

Liczba przeprowadzonych szkoleń w okresie dwóch ostatnich lat (licząc od dnia ogłoszenia ww. 

zapytania) …………………………. 
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Lp. Tytuł/Nazwa szkolenia Data realizacji Liczba godzin Dla kogo 

     

     

     

     

 

Łącznie wartość brutto dla części XI za 1 uczestnika ………………………………………………… zł. = (1 

uczestnik x …………… PLN brutto)  

 

Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 

Liczba przeprowadzonych szkoleń w okresie dwóch ostatnich lat (licząc od dnia ogłoszenia ww. 

zapytania) …………………………. 

Lp. Tytuł/Nazwa szkolenia Data realizacji Liczba godzin Dla kogo 

     

     

     

     

 

Łącznie wartość brutto dla części XII za 1 uczestnika ………………………………………………… zł. = (1 

uczestnik x …………… PLN brutto)  

 

Obowiązujący podatek VAT  .........%................................ zł. 

Liczba przeprowadzonych szkoleń w okresie dwóch ostatnich lat (licząc od dnia ogłoszenia ww. 

zapytania) …………………………. 

Lp. Tytuł/Nazwa szkolenia Data realizacji Liczba godzin Dla kogo 

     

     

     

     

 

Oświadczam, że:  
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1. powyższa cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją 

przedmiotu zamówienia a w przypadku lub jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej, podana cena jest wartością ostateczną, 

zawierającą wszystkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z 

wynagrodzeniem tj. pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego związany z wypłatą 

wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i emerytalne – jeśli 

dotyczy – oraz podatek dochodowy).  

2. zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i jego załącznikami i nie wnosimy do 

niego żadnych zastrzeżeń i w pełni go akceptujemy,  

3. wszystkie kursy odbędą się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,  

4. akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy zgodnie z tym wzorem,  

5. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  i złożenia 

oferty,  

6. oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w zaproszeniu do złożenia ofert,  

7. oferujemy realizację przedmiotu zamówienie w terminach wskazanych w zapytaniu 

ofertowym,  

8. zamówienie wykonamy na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert, 

9. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do złożenia 

oferty, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

.......................................................  

(Data i podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę na realizację usług szkoleniowych na potrzeby projektu „Wygraj swoją 

przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-

00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie 

zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020 realizowanego Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego 

w Łodzi oświadczamy, że:  

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia;  

d) wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z 

ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, 

poz.883 z póżn. zm.) do celów niezbędnych przy realizacji projektu pn. „Wygraj swoją 

przyszłość: Nauka Praktyka Praca”;  

e) wyrażamy zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu 

zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do 

kontroli realizacji projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca”;  

f) nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  
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 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

…………………………….       …………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość i data     Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3  

Wzór umowy 

 

UMOWA NR ……./2018 

z dnia                 2018 roku. 

 

Umowa zawarta pomiędzy:  

 

Województwem Łódzkim z siedzibą przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 w Łodzi NIP 725-17-39-344 - 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, 

ul. Wielkopolska 70/72 posiadającym: NIP: 9471979100, REGON: 101158674, reprezentowanym przez: 

Dyrektora Centrum – mgr Sylwię Laskowską na podstawie Uchwały nr 698/16 Zarządu 

Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2016 r., zwanym w dalszej treści umowy 

Zamawiającym,   

a  

……………………………………………………………………………………………………  

reprezentowaną …………………………………………………………………………………..  

zwaną w dalszej treści umowy  Wykonawcą  

o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Umowa obejmuje realizację usług szkoleniowych na potrzeby projektu „Wygraj swoją przyszłość: 

Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi. 
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2. W ramach umowy Wykonawca zrealizuje usługi szkoleniowe dla uczniów/uczennic, 

słuchaczy/słuchaczek oraz nauczycieli/nauczycielek CKU SWŁ w Łodzi zgodnie z zapytaniem 

ofertowym z dnia ………. 2018 roku oraz ofertą Wykonawcy z dnia …….. 2018 roku.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia uzupełniającego do wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia.  

§ 2. 

Terminy realizacji prac 

1. Termin realizacji zamówienia strony ustalają na okres do 30 października 2018 roku. 

2. Za opóźnienia w pracach powstałe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia harmonogramu usług szkoleniowych  

z Zamawiającym i załączenie go do umowy w ciągu 7 dni od jej podpisania. 

5. Każdorazowa zmiana harmonogramu szkoleń wymaga formy pisemnej i akceptacji 

Zamawiającego. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie usług wymienionych w § 1 umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie adekwatne do 

złożonej oferty w części/ach ……………………. Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

………………….……….PLN brutto (słownie:……………………………………………………………………………………………..) 

wynikające z iloczynu słuchaczy/słuchaczek x stawka ……………………….. PLN brutto za osobę/ iloczynu 

godzin dydaktycznych x stawka  …………………………… PLN brutto z godzinę dydaktyczną.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020.  

§ 4 

Warunki płatności 

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po odbiorze przedmiotu zamówienia potwierdzonym 

protokołem zdawczo-odbiorczym. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury/rachunku. 

2. Fakturę za usługę należy wystawić na: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, 

NIP725-17-39-344, a dostarczyć do Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa 
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Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolskiej 70/72. Płatnikiem wynagrodzenia jest Centrum Kształcenia 

Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku bez podpisu 

Zamawiającego.  

4. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca naliczać będzie odsetki w wysokości określonej 

w ustawie.  

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne na 

konto Wykonawcy, podane na fakturze/rachunku.   

 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków WYKONAWCY należy:  

a) realizowanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami 

prawa, polskimi normami oraz dostępną wiedzą 

b) przeprowadzenia usług szkoleniowych zgodnie z przedstawionym i zatwierdzonym 

harmonogramem przez Zamawiającego, 

c) przygotowania i powielenia materiałów dydaktycznych wraz z zachowaniem logotypów 

projektu, 

d) prowadzenie listy obecności uczestników usług szkoleniowych,  

e) zapewnienia doświadczonych trenerów na każdy rodzaj kursu, odpowiedzialnych za 

przeprowadzenie kursów pod względem merytorycznym (potwierdzenie kwalifikacji na etapie 

podpisania umowy), 

f) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom zmonitorowania usług, 

g) kurs musi być zaplanowany i przeprowadzony zgodnie z czterema etapami zgodnie  

z zapisami Podręcznika Beneficjenta, w przypadku realizacji szkoleń prowadzących do 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

§ 6 

Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy w szczególności:  

a) zapewnienie uczestników/uczestniczek na kursy;  

a) odbiór prac wykonanych zgodnie z umową;  

b) zapłata wynagrodzenia za wykonaną pracę.  
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§7 

1. Zamawiający, w przypadku wad w przedmiocie umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi 

względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy.   

2. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, Zamawiający wyśle Wykonawcy reklamację, 

a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na nią w ciągu 5 dni roboczych.  

3. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę Wykonawcy na reklamację.  

 

§ 8 

KARY, ODSZKODOWANIE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

przez zapłatę kary umownej w wypadkach i w wysokościach określonych  w Umowie.  

2. Obowiązek zapłaty kary umownej, stawki kar umownych i podstawy ich liczenia, ustala się 

następująco:  

 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot 

umowy, niezależnie od ewentualnych kar naliczonych w pkt. b)  

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia  

za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego oddania  

 ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną:  

a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% ustalonego 

wynagrodzenia za przedmiot umowy  

3. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

stają się wymagalne:  

 za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki  - w tym dniu,  

 za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.  

4. Strony mają prawo zaniechania dochodzenia kar, odszkodowań i odsetek. 

 

§ 9 

1. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do 

pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.    
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2. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy 

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.   

3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić w terminie miesiąca 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.   

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu  Cywilnego.  

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie sądu, 

właściwego dla Zamawiającego.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


