
Białystok, dn. 15.06.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku 

ul. Waszyngtona 17 

15-274 Białystok 

Tel. 85 74 50 912 

e-mail: sekretariat@udsk.pl 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie praktycznego szkolenia stacjonarnego  

z zakresu redakcji dokumentów (przygotowanie dokumentów, treści informacyjnych)  

w grupie 6 osobowej.  

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i  kompetencji  do prawidłowego skonstruowania 

dokumentu w codziennej praktyce zawodowej. 

 

Usługa obejmuje: 

1) Pełne przygotowanie merytoryczne i metodologiczne i przeprowadzenie szkolenia dla 

6 osób. 

2) Wynagrodzenie trenerów. 

3) Przygotowanie materiałów szkoleniowych zawierających szczegółowe i pełne 

informacje przekazane na szkoleniu. 

4) Przygotowanie i przesłanie w wersji papierowej certyfikatu (i kserokopii) 

potwierdzającego odbycie szkolenia (dla każdego uczestnika). 

5) Przeprowadzenie ewaluacji prowadzonych zajęć (wzór formularza dostarcza 

Zamawiający) służącej ocenie szkolenia przez Uczestników. 

6) Prowadzenia dokumentacji szkoleń (wzory dostarcza Zamawiający): listy obecności, 

protokoły odbioru materiałów, zaświadczenia ukończenia szkolenia. 

 

2.1 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

TERMIN: 

Szkolenia odbędą się po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. Dokładne daty szkoleń 

zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą po podpisywaniu umowy. 

Częstotliwość spotkań: pojedyncze jednodniowe szkolenie powinno obejmować co najmniej 6 

godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min) z wyłączeniem 1 do 2 przerw 

kawowych (każda po 15 min.)  

MIEJSCE: 

Szkolenie odbędzie się na terenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im.  

L. Zamenhofa w Białymstoku. 
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3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1) złoży ofertę na wzorze (załącznik 1) dołączonym do niniejszej treści zamówienia, 

2) oferta musi być złożona w języku polskim pod rygorem nieważności, 

3) cena oferty musi być podana w PLN, 

4) jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

5) treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia, 

6) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę, 

7) naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w 

każdym miejscu dokonania zmiany. 

 

4. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1), 

 

Oferty niekompletne, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Podana cena jest ceną 

końcową, uwzględniające wszelkie koszty (w tym podatki, opłaty) ponoszone przez 

Wykonawcę. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia 

brakujących dokumentów lub zawierających błędy. 

 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  

1) poczty elektronicznej: na adres e-mail: agnieszka.michalczuk@udsk.pl (oferta musi 

być opatrzona hasłem, które należy przekazać w drugiej wiadomości e-mail) do dnia 

28.06.2022 r. godzina 10.00. 

2) lub poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Uniwersytecki Dziecięcy 

Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, Kancelaria 

Szpitala pokój nr 6109 do dn. 28.06.2022 r. godzina 10.00 Na zamkniętej kopercie 

należy napisać: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia z redakcji dokumentów”. 

6. KRYTERIA OCENY OFERT -  (max można uzyskać 100 pkt.) 

 

L.p. Kryterium Znaczenie 

kryterium w % 

Liczba możliwych 

do uzyskania 

punktów 

1. Cena  70% 70 punktów 

 

 

7. OCENA OFERTY 

Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału, zostaną poddani ocenie merytorycznej. 

Zamawiający stworzy listę rankingową Wykonawców na podstawie sumy punktów uzyskanych 

w dwóch ww. kryteriach oceny w dniu 30.06.2022 r. 
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7.1 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ Ofert i ich waga: 

1) Całkowita cena brutto za jedno szkolenie –70% 

2) Ocena ofert w kryterium cena zostanie dokonana według następującego wzoru: 

Cmin 

Ocena oferty X = ----------------- x 100 x 100%  

Cx 

gdzie: 

Cmin – najniższa zaoferowana cena 

Cx – cena oferty X 

8. DODATKOWE INFORMACJE 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do 

rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy. 

3) Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji  

i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie 

realizacji zamówienia. 

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Agnieszką Michalczuk, tel. 85 74 50 

912, e-mail: agnieszka.michalczuk@udsk.pl 

 

9. ZAŁĄCZNIKI 

1) Wzór FORMULARZA OFERTOWEGO (załącznik nr 1) 

2) Program i Harmonogram szkolenia (załącznik nr 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agnieszka.michalczuk@udsk.pl


Zał. Nr 1 Formularz ofertowy  

 

 

………………………                                                                     

miejscowość, data 

pieczęć Wykonawcy 

 

Formularz ofertowy 

 

Ja, niżej podpisany………………………………………………  działając w imieniu i na 

rzecz (dane Wykonawcy): 

Nazwa………………………………………………….……………………………………………. 

Adres 

siedziby……………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu i faksu ……………………………………….…………………………………………  

e-mail: ……………………………….……………………………………………………………… 

NIP…………………………………………………REGON…………………………………………   

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia z zakresu: redakcji 

dokumentów, 

   
składam niniejszą ofertę. 

                                           

Lp. Zakres usługi szkoleniowej Całkowita cena [brutto] w zł  
za realizację usługi 

szkoleniowej  

1. • przeprowadzenie szkolenia (6 godzin 

lekcyjnych)  

• opracowanie materiałów szkoleniowych                  

w wersji papierowej 

• przeprowadzenie  ewaluacji  szkoleń                   

oraz przedstawienie Zamawiającemu 

raportu poszkoleniowego 

• przygotowanie certyfikatów (i kserokopii) 

 

 

1) Zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jego treść, 

2) cena oferty obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia. 

3) posiadam odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne, umożliwiające realizację 

usługi, stanowiącej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego,  



4) oświadczam(y), że zobowiązuje(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w  niniejszym 

formularzu ofertowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia. 

 

     

  
 

   ………………………………………. 

czytelny podpis Wykonawcy 

wraz z imienną pieczątką 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


