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W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych 

w publicznym systemie ochrony zdrowia, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru 

zdrowia, Działania 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty świadczenia usługi w zakresie opracowania programu 

szkolenia dla fizjoterapeutów pn. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii pulmonologiczno - 

kardiologicznej. 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów 
Pl. Stanisława Małachowskiego 2 
00-066 Warszawa 
NIP: 701 06 51 576 
 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ). Do niniejszego rozeznania rynku nie stosuje się w/w Ustawy. 
Postępowanie prowadzone jest  zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

2. Zgodnie z normami zawartymi w Wytycznych, postępowanie realizowane jest w sposób zapewniający 
przejrzystość, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

3. Zamówienie nie jest podzielone na części. 
 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest opracowanie programu szkolenia dla fizjoterapeutów  

pn. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii pulmonologiczno - kardiologicznej 

w ramach projektu  Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym 

systemie ochrony zdrowia.  

 

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych 
 

Liczba uczestników przypadająca na jedną grupę szkoleniową: 20 – 30 z zastrzeżeniem, że liczba 
uczestników może ulec zmianie. 
Czas szkolenia –  40 godzin zajęć dydaktycznych w tym egzamin (10 godzin dziennie). 

 

 
Podstawowe zagadnienia zawierające proponowany przez Zamawiającego podział godzinowy*: 
1. znaczenie wywiadu w fizjoterapii pulmonologiczno-kardiologicznej, czerwone flagi 

przeciwwskazania do fizjoterapii, moment rozpoczęcia terapii, dozowanie treningu, praktyczne 
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przeprowadzenie wywiadu z pacjentem włącznie z praktyczną prezentacją tzw. Czerwonych Flag w 
fizjoterapii pulmonologiczno-kariologicznej (4 godz. teorii i 4 godz. praktyki), 

2. badanie i testy w fizjoterapii pulmonologiczno-kardiologicznej na poziomie aktywności, 
uczestnictwa, struktury i funkcji ciała, testy wydolnościowe, nauczanie praktyczne testów 
specyficznych dla pacjentów tej grupy, nauczanie fizjologii wysiłku, obciążania i treningu 
kardiologicznego (2 godz. teorii, 6 godz. praktyki), 

3. omówienie strategii terapii w fizjoterapii pulmonologiczno-kardiologicznej, najczęstsze problemy, 
nauczanie praktyczne treningu i używania przyrządów do fizjoterapii pulmonologiczno-
kardiologicznej typu: spirometria, odsysanie, ergometr itp. (2 godz. teorii, 6 godz. praktyki), 

4. zasady współpracy w zespole – lekarz kardiolog, pulmonolog, psycholog, nauczanie praktyczne roli 
fizjoterapeuty w zespole specjalistów, nauczanie zasad komunikacji i współpracy oraz akceptacji 
swoich kompetencji  (1 godz. teorii, 2 godz. praktyki), 

5. znaczenie współpracy pacjenta, trening w domu, fizjoprofilaktyka, przedstawienie i praktyczny 
trening programów profilaktycznych polskich i zagranicznych dla pacjentów ortopedycznych (2 
godz. teorii, 6 godz. praktyki), 

6. egzamin (teoretyczny zdawany w formie testu oraz egzamin praktyczny). 
 

*Podział godzinowy może ulec modyfikacji za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zachowania 
minimum 50% zajęć praktycznych. 
 
Program szkolenia musi być zgodny z programem polityki zdrowotnej Program Profilaktyki i Leczenia 
Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 oraz z Krajowym programem 
zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc. 
Program szkolenia musi być zgodny z Regulaminem konkursu pn. Doskonalenie zawodowe pracowników 
innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach 
istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych stanowiącym załącznik nr 5 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 
Szczegółowy program szkolenia będzie przewidywał co najmniej 50% godzin dydaktycznych w formie 
praktycznej. 
Sformułowany będzie w języku efektów kształcenia, oraz będzie przewidywał przeprowadzenie walidacji 
kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie przez uczestników projektu zgodnie 
z Regulaminem konkursu tj. 
Efekty kształcenia (efekty uczenia się): 
1. Wiedza z zakresu etapów postępowania fizjoterapeutycznego w pulmonologii, znajomość schematu 

postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych z zakresu kardiologii i 
kardiochirurgii. 

2. wykonanie testów diagnostycznych i badań funkcjonalnych w chorobach wewnętrznych,  
3. świadomość własnych ograniczeń i wiedza na jakiem etapie należy zwrócić się do innych ekspertów. 

Wykonawca ma prawo do rozszerzenia efektów kształcenia przy jednoczesnym rozszerzeniu programu 
szkolenia pod warunkiem zgodności z Regulaminem konkursu. 
Ocena: 
Przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Porównanie – porównanie uzyskanych wyników (ocena) z przyjętymi wymaganiami dot. efektów 
uczenia się po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROGRAMU SZKOLENIA 

Gotowy utwór musi zawierać: 
1. Szczegółowy program szkolenia składający się z co najmniej podstawowych zagadnień wskazanych przez 

Zamawiającego, 
2. Harmonogram zawierający informacje dotyczące podziału materiału szkoleniowego na poszczególne dni i 

godziny. 
3. Prezentację w programie PowerPoint 
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4. Sylabus 
5. Skrypt szkolenia 
6. Zestaw pytań w formie testu, niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego oraz zestaw 

zadań, niezbędny do przeprowadzenia egzaminu praktycznego po ukończeniu szkolenia. 
 

V. TERMIN REALIZACJI 

Program szkoleniowy należy wykonać w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych 
i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy).  

VI. WARUNKI ODBIORU 

W terminie 7 dni od dnia przekazania Zamówienia do akceptacji Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń 
do wykonania Zamówienia, w tym w szczególności co do treści i formy, podając Wykonawcy termin dokonania 
poprawek nie dłuższy niż 4 dni. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian i poprawek, 
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zgłoszenie zastrzeżeń nastąpi w formie elektronicznej na adres poczty 
elektronicznej Wykonawcy. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania Zamówienia zawierającego 
wskazane zmiany dokona akceptacji bądź ponownie zgłosi zastrzeżenia, na uwzględnienie których 
Wykonawca będzie miał 2 dni i zobowiązuje się ich dokonać bez dodatkowego wynagrodzenia. Odbiór 
przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym. 

Realizacja zamówienia obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych 
w wyniku realizacji zamówienia w szczególności na polach eksploatacji potrzebnych do realizacji Projektu pn. 
Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony 
zdrowia, a także upoważnienie do wyłącznej realizacji praw zależnych. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która posiada jednocześnie:  
a) wiedzę niezbędną do wykonania zamówienia.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli dana osoba posiada dyplom ukończenia studiów 
wyższych z zakresu fizjoterapii (tytuł zawodowy magistra fizjoterapii) oraz prawo wykonywania 
zawody fizjoterapeuty. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych w tabeli Wykazu kompetencji i 
doświadczenia (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz dołączonych do Formularza 
ofertowego kopii dokumentów. 

 
b) doświadczenie w przygotowaniu programów studiów lub szkoleń dla fizjoterapeutów w obszarze 

fizjoterapii pulmonologiczno - kardiologicznej.  
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana do realizacji 
przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przygotowała minimum 2 programy studiów lub 
szkoleń dla fizjoterapeutów w obszarze fizjoterapii pulmonologiczno – kardiologicznej, obejmujących 
łącznie minimum 30 godzin dydaktycznych.  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji o zrealizowanych przez 
Wykonawcę/rekomendowanej do realizacji zamówienia osoby, usługach zawartych w tabeli  Wykazu 
kompetencji i doświadczenia (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego) dołączonego do 
Formularza ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dowody określające należyte wykonanie usług 
uwzględnionych w wykazie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane. 
 

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zdolności innej osoby jako zdolnej do realizacji zamówienia, 
wówczas zamówienie musi zostać osobiście zrealizowane  przez tą osobę.  
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VIII. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert częściowych.   

2. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do 
niniejszego zapytania  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia. 
5. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę/ osoby uprawnioną do reprezentowania oferenta. 
6. Oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej (skany dokumentów). 
7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być dostarczone w formie elektronicznej zeskanowanych, 

podpisanych dokumentów. 
 

IX. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 
1. Wypełniony Formularz Oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1,  
2. Załącznik nr 2 – wykaz dokumentujący wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 

wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi, 
3. Skan/kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni. 

 
 

X. ZAMAWIAJĄCY DOKONA OCENY WG. NASTEPUJĄCYCH KRYTERIÓW: 

Zamawiający przy wyborze oferty zakłada przeprowadzenie oceny według poniższego kryterium: 

Cena brutto  - 100 % = 100 pkt. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty powinny zostać dostarczone:  

1. osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby biura projektu Zamawiającego: 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Biuro Projektu Pl. Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa  
z dopiskiem na kopercie: „Oferta na opracowanie programu szkolenia pn. Badanie, strategie terapii 
i dokumentacja w fizjoterapii pulmonologiczno-kardiologicznej (19/2019/KIF/EFS) - Dotyczy projektu 
nr. POWR.05.04.00-00-0132/18” 

lub 

2. drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: 
aleksandra.baszak@kif.info.pl w  temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta na opracowanie 
programu szkolenia pn. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii pulmonologiczno-
kardiologicznej (19/2019/KIF/EFS) - Dotyczy projektu nr POWR.05.04.00-00-0132/18” 

3. Termin złożenia oferty: 23.10.2019 roku (decyduje data wpływu do Zamawiającego). 
4. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 
5. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej: 

a) Zamawiający akceptuje wyłącznie załączniki w postaci skanu/ skanów podpisanych 
dokumentów. 

b) Zaleca się, by każdy załącznik wielostronicowy zapisany był w jednym pliku. 
c) Każdy załączony plik powinien być opisany inną nazwą własną, zgodnie ze schematem: „Nazwa 

Wykonawcy, nazwa pliku”. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w treści wiadomości 
informacji o liczbie i nazwach przesyłanych plików. 

d)  Przepustowość skrzynek mailowych Zamawiającego wynosi 20MB. W związku z tym w razie 
konieczności oferta powinna być przesłana w kilku mailach. Tytuły poszczególnych wiadomości 
powinny zawierać informację o liczbie wysłanych maili (np. 1/4, 2/4 itd.). 

mailto:aleksandra.baszak@kif.info.pl
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e) W przypadku problemów technicznych związanych z brakiem możliwości przesłania pliku przez 
Wykonawcę lub z jego otwarciem lub wydrukiem e-maila przez Zamawiającego, 
spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń wskazanych w pkt. 5, konsekwencje 
powyższego obciążają Wykonawcę, który przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nie będzie 
z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego. 

6. W przypadku ofert składanych osobiście, pocztą lub kurierem: 
a) biuro Zamawiającego czynne jest w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00, 
b) w przypadku problemów z doręczeniem oferty poza godzinami, wskazanymi w pkt. 6 a) 

powyżej, konsekwencje obciążają Wykonawcę, który przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że 
nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego. 

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

XII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

 Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady   

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywny 95/460WE (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów, z siedzibą przy 

Pl. Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, e-mail: biuro@kif.info.pl, tel. (+ 48) 22 230 23 

80; 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów – Katarzyna 

Pisarzewska, adres poczty elektronicznej: iod@kif.info.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przeprowadzeniem rozeznania rynku, którego przedmiotem jest Opracowanie 

programu szkolenia dla fizjoterapeutów pn. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii 

pulmonologiczno-kardiologicznej.  

4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów będą osoby 

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu zapisy 

zawarte w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja 

rozwój 2014-2020 (Umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-00).  

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rozeznaniu rynku zgodnie 

z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, 

a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udzielenia 

zamówienia publicznego w ramach Projektu pn. „Podniesienie kompetencji fizjoterapeutów 

zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”.  

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji, jej rozliczenia a także 

przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu 

cywilnego. 

7. Pana/pani dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów dostarczających 

administratorowi niezbędne do funkcjonowania usługi. Do nich zaliczyć mogą się m.in. dostawcy 

usług informatycznych bądź firmy zajmujące się zewnętrznym doradztwem. Pani/Pana mogą być 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże każdorazowo z zachowaniem 

wymogów wynikających z przepisów prawa i w oparciu o stosowną umowę powierzenia 

zawierającą standardowe klauzule umowne.  

mailto:biuro@kif.info.pl
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8. Stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się 

będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9. Posiada Pan/Pani : 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

10. Nie przysługuje Panu/Pani: 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

11. Jeżeli Krajowa Izba Fizjoterapeutów uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania 

przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z „Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

XIII. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących wyjaśnienia treści zapytania 

ofertowego. 
3. Pytania powinny być zgłoszone w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od dnia otrzymania zapytania 

ofertowego. 
4. Zamawiający odpowie na pytania najpóźniej na dwa dni przed terminem składania ofert i przekaże je 

mailowo Wykonawcy, który zadał pytanie. 
5. Jeśli pytania wpłyną do Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 4 Zamawiający nie ma obowiązku 

odpowiadania na nie. 
6. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Panią Aleksandrą Baszak;  

e-mail: aleksandra.baszak@kif.info.pl  
7. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
8. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się komunikowanie z Zamawiającym za 

pomocą poczty elektronicznej, przy czym dla udokumentowania zawarcia umowy, sporządzenia 
protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty konieczna jest forma pisemna. 

9. Załączniki do niniejszego zapytania: 
a) Załącznik nr 1 - Formularz Oferty, 
b) Załącznik nr 2 – Wykaz dokumentujący wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 

zamówienia, wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi, 

c) Załącznik nr 3 - Projekt umowy, 
d) Załącznik nr 4 – Regulamin konkursu. 


