
 

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu 
w ramach konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17 

 
Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Wydział Rehabilitacji Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ogłasza konkurs na wspólne 
przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu otwartego nr POWR.05.03.00-IP.05-00-
004/17 
 

I. Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w 
procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa  i położnictwo, w tym tworzenie 
centrów symulacji medycznej. 
W ramach konkursu będzie wspierany projekt polegający na realizacji programów rozwojowych dla 
uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym 
tworzenie centrów symulacji medycznej. 

 
II. Cel projektu: 

 
Poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie lub/i rozwój 
monoprofilowych centrów symulacji medycznej na kierunkach pielęgniarstwo i/lub położnictwo. 
 

III. Proponowany zakres zadań projektowych przewidzianych dla partnera: 
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji projektu. 
 

IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria (kryteria 
dopuszczające): 

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, 
2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, 
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze 

 
V. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:  

1. informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, 
techniczne, finansowe), zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań 
przewidzianych dla partnera;  

2. szacunkową wycenę zadań przewidzianych dla partnera;  
3. opis doświadczenia we współpracy z uczelniami wyższymi, w tym przy realizacji projektów 

powyżej 2 mln PLN; 
4. potwierdzenie możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej i krajowej  

 
 

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny: 
1. być sporządzone w języku polskim; 



2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go 
reprezentujących; 

3. zawierać sprawozdanie merytoryczno –finansowe za ostatni rok obrotowy(celem oceny 
potencjału finansowego i merytorycznego); 

4. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów 
publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów; 

5. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i 
merytorycznego do realizacji proponowanych działań. 

 
 
VII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert (kryterium rozstrzygające): 

1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 3 dni od daty zakończenia naboru przez 

Dziekana WR. 

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie porównania ceny wskazanej przez Oferenta. 

Kalkulacja ceny musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

w tym wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i nośników na których 

utwory zostaną zapisane oraz prawo do wykorzystania praw zależnych. 

Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną liczbę punktów – 100 pkt.  

Punktacja pozostałych ofert zostanie przyznana według poniższego wzoru: 

 

C = 
𝐶𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝐶𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖𝑎𝑛𝑎
 𝑥 100 

 

gdzie: 

C- liczba przyznanych punktów Oferentowi 

Cnajniższa – cena oferty najniżej skalkulowanej  

Coceniana – cena oferty ocenianej 

 

3. Sposób oceny ofert: 

3.1. Ocenie poddane zostaną tylko oferty sporządzone i dostarczone zgodnie z instrukcją 

wskazaną w pkt. V. i VI.  

3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Kryteria dopuszczające), o których 

mowa w pkt IV będzie dokonana wg kryteriów: „tak” - „nie” i zostanie przeprowadzona 

w oparciu o złożone oferty (wraz z wymaganymi innymi dokumentami). Niespełnienie przez 

Oferenta przynajmniej jednego warunku udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem 

go z postępowania. 

3.3. Oferty spełniające wszystkie kryteria dopuszczające zostaną poddane ocenie kryterium 

rozstrzygającego wskazanego w pkt. VII. 

3.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu Oferent, który poda rażąco 

niską cenę. Za rażąco niską uznaje się cenę, która jest niższa co najmniej o 30% od średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie. 
 
VIII. Sposób i termin składania ofert: 
Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej 
kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 



ul. Marymoncka 34, 
00-968 Warszawa 
z dopiskiem:  
„Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr  
POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17 
 
 
Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o 
konkursie w AWF Warszawa, ul . Marymoncka 34, budynek główny AWF /pod filarami/ Dział 
Nauki, pokój 115,  w godzinach 8.00 - 14:00.  
Informacje telefoniczne (22) 834 37 02. 
 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania, oraz do 
unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 
 
Ogłoszenie wraz z regulaminem konkursu znajduje się na stronie: 
http://zdrowie.gov.pl/nabor-225-monoprofilowe_centra_symulacji.html 
 
Warszawa, dnia 15.05.2017 r. 
 
 

 

http://zdrowie.gov.pl/nabor-225-monoprofilowe_centra_symulacji.html

