
 

 

 

 

 

 

 

   

Poznań, 13 stycznia 2014 r. 

Zaproszenie 
Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

zaprasza do składania ofert w konkursie na przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy pediatrów 

w projekcie: 

„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci,  

ich rodziców, opiekunów i wychowawców” 

współfinansowanym w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi 

Unii Europejskiej. 

 

A. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem konkursu, którego dotyczy niniejsze zaproszenie, jest wykonanie dzieła polegającego 

na przeprowadzeniu czterech szkoleń w trakcie seminariów dla lekarzy pediatrów z każdego spośród 

poniższych tematów: 

1. Choroba próchnicowa u dzieci w wieku 0-5 lat w Polsce i na świecie, 

2. Opieka stomatologiczna nad dzieckiem w wieku 0-5 lat – kryteria profilaktyki i leczenia, 

w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana 

do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”, wraz z opracowaniem autorskich 

materiałów szkoleniowych. 

A1. Minimalne wymagania stawiane kandydatom: 

Oferenci ubiegający się o wykonanie dzieła w ramach niniejszego konkursu, muszą spełniać 

co najmniej następujące wymagania: 

1. wykształcenie wyższe i stopień naukowy w zakresie medycyny, 

2. min. 10letnie doświadczenie zawodowe w medycznej działalności dydaktycznej. 

A2. Przedmiot dzieła: 

Dzieło będące przedmiotem niniejszego konkursu obejmuje: 

1. Przygotowanie 1,5 godzinnego szkolenia na jeden spośród następujących tematów wskazany w 

ofercie: 

a. Choroba próchnicowa u dzieci w wieku 0-5 lat w Polsce i na świecie 

b. Opieka stomatologiczna nad dzieckiem w wieku 0-5 lat – kryteria profilaktyki i leczenia 

2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wskazany w ofercie w oparciu o wzorzec 

graficzny prezentacji przekazany przez Zamawiającego i przesłanie jej do Zamawiającego nie 

później niż na 10 dni roboczych przed planowaną datą pierwszego szkolenia. 



 

 

 

 

 

 

 

   

3. Przeprowadzenie 4 szkoleń na temat wskazany w ofercie w oparciu o przygotowaną prezentację 

multimedialną – w trakcie każdego z 4 seminariów dla lekarzy pediatrów zorganizowane zostaną 

szkolenia z obu tematów wskazanych w niniejszym zaproszeniu. W każdym ze szkoleń weźmie 

udział średnio 50 uczestników. Wszystkie szkolenia zostaną zorganizowane na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, precyzyjne miejsca i terminy realizacji każdego z nich wskaże 

Zamawiający na nie później 10 dni roboczych przed planowaną organizacją danego szkolenia. 

4. Do współpracy z Zamawiającym w ramach niniejszego konkursu zostaną wybrane łącznie dwie 

osoby, po jednej do każdego z tematów określonych powyżej. 

A3. Warunki współpracy: 

Współpraca z oferentami, którzy zostaną wybrani w ramach niniejszego konkursu, odbywać się 

będzie w oparciu o następujące warunki: 

1. Umowa o dzieło. 

2. Wynagrodzenie: 2 800,00 zł brutto/szkolenie, przy czym każda osoba może ubiegać się 

o możliwość realizacji szkolenia tylko w ramach jednego tematu. 

3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przekazanie Zamawiającemu przez oferenta autorskich 

praw majątkowych do opracowanego dzieła. 

4. Wynagrodzenie oferentów wskazane w pkt. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

szkoleń, w szczególności koszty zakwaterowania i wyżywienia oferentów oraz koszty ich dojazdu 

w miejsca realizacji szkoleń. 

B. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

Oferty powinny zostać przygotowane i złożone zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia, wraz z dołączonym życiorysem zawodowym. 

2. Życiorys zawodowy oferenta powinien być przygotowany w taki sposób aby: 

a. umożliwił potwierdzenie spełniania przez oferenta warunków, o których mowa  

w pkt. A1 niniejszego zaproszenia, 

b. umożliwił Komisji Konkursowej merytoryczną ocenę sylwetki oferenta, zgodnie  

z pkt. C niniejszego zaproszenia. 

3. Oferta powinna zawierać podpisaną klauzulę dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Oferta powinna zawierać wskazanie tematu, którego dotyczy, przy czym jeden oferent może 

złożyć ofertę tylko w zakresie jednego tematu szkolenia. 

5. Termin złożenia oferty: 27 stycznia 2014 r. 

6. Miejsce złożenia oferty: Biuro Projektu KIK-33, ul. Bukowska 70, 61-812 Poznań z dopiskiem 

na kopercie „Trener – lekarze pediatrzy” 



 

 

 

 

 

 

 

   

C. Kryteria oceny ofert: 

Oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 13/2013, która oceni 

spełnienie warunków uczestnictwa w konkursie oraz oceni złożone oferty zgodnie z treścią 

niniejszego zaproszenia.  

Komisja zweryfikuje złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym. 

C1. Ocena formalna ofert: 

Ocena formalna będzie obejmowała weryfikację: 

1. terminowości złożenia oferty, 

2. kompletności złożonych dokumentów i ich zgodności w wzorem określonym 

przez Zamawiającego, 

3. spełniania przez oferentów minimalnych kryteriów uczestnictwa w konkursie, określonych w pkt. 

A1 niniejszego zaproszenia. 

Ocena formalna będzie miała charakter 0/1 („spełnia” – „nie spełnia”). 

Oferty niepoprawne pod względem formalnym zostaną odrzucone bez możliwości uzupełnienia. 

C2. Ocena merytoryczna ofert: 

Ocena merytoryczna ofert zostanie przeprowadzona w stosunku do tych ofert, które zostaną uznane 

za poprawne pod względem formalnym. 

Ocenie w skali od 1 do 5 punktów ze strony Komisji Konkursowej podlegać będą następujące 

elementy: 

1. Dorobek naukowy oferenta, w szczególności w dziedzinie zgodnej z tematem wystąpienia 

wskazanym w ofercie. 

2. Doświadczenie oferenta w zakresie w zakresie prowadzenia szkoleń o zakresie obejmującym 

tematykę zgodną z tematem wystąpienia wskazanym w ofercie. 

Do wykonania dzieła w zakresie każdego z dwóch tematów wskazanych w pkt. A niniejszego 

zaproszenia zostanie zaproszony jeden oferent, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów 

(rozumianych jako suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji) spośród 

wszystkich ofert ocenionych pod względem merytorycznym. 

W ramach niniejszego konkursu do wykonania dzieła wybrane zostaną łącznie dwie osoby. 

D. Załączniki 

1. Formularz ofertowy 

 


