
 

Zawiercie, dn. 22.01.2021 r. 
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

                                                          Nr sprawy DZP/BZU/8/2021 
 
 
1. Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto w ramach wniosku 
o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników 
i pracodawcy. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Pakiet nr 1 Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie szkoleń pn.: 

„PNF (Proprioceptywne torowanie nerwowo – mięśniowe) kurs podstawowy dla fizjoterapeutów” – 
liczba uczestników: 2 osoby; minimalna liczba godzin kursu – 100; kurs powinien zawierać następujące 
zagadnienia: 

• Wprowadzenie do koncepcji PNF, 

• Neuroanatomia i neurofizjologia, 

• Zasady główne i główne procedury PNF, 

• Techniki PNF, 

• Wzorce PNF głowy, tułowia i kończyn, 

• Torowanie na materacu i inne aktywności funkcjonalne, 

• Torowanie chodu i aktywności związanych z chodem, 

• Torowanie oddychania, 

• Badanie pacjenta, procedury testujące i terapia pacjenta oparta o filozofię i terminologię ICF 

(demonstracja instruktora(-ów) i praca kursantów pod nadzorem instruktora). 

Uczestnicy po zakończeniu kursu powinni otrzymać certyfikat. 

Pakiet nr 2 Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie szkoleń pn.: 

„PNF (Proprioceptywne torowanie nerwowo – mięśniowe) kurs rozwijający dla fizjoterapeutów” – liczba 
uczestników: 1 osoba; minimalna liczba godzin kursu – 37; kurs powinien zawierać przegląd treści 
poziomu podstawowego (wymienione w Pakiecie nr 1), ale na wyższym poziomie, oraz zaawansowane 
odmiany umiejętności PNF: 

• odpowiednie kombinacje wszystkich Procedur Głównych 

• odpowiedni wybór i kombinacja technik 
Kurs powinien się kończyć egzaminem pisemnym i praktycznym, po którym zyskuje się tytuł 
Dyplomowanego Terapeuty PNF.  
 
Pakiet nr 3 Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie szkoleń pn.: 
„IBITA Bobath dla dorosłych w zakresie leczenia pacjentów z zaburzeniami centralnego układu 
nerwowego”– kurs podstawowy dla fizjoterapeutów – liczba uczestników: 2 osoby; minimalna liczba 
godzin kursu – 110; po ukończeniu kursu uczestnik powinien uzyskać wiedzę i umiejętności praktyczne 
z zakresu oceny i terapii pacjentów dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. W szczególności powinien 
zapoznać się z: 

• Modelem Praktyki Klinicznej Bobath (MBCP),  

• zagadnieniami Kontroli Posturalnej i Stabilności Centralnej,  

• Nauczaniem Motorycznym,  

• teoretycznymi oraz praktycznymi podstawami związanymi z dysfunkcjami chodu, barku, ręki jako 



 

organu sensomotorycznego.  

• w czasie zajęć praktycznych dostarczane są umiejętności torowania manualnego dotyczące stania, 
siadu, leżenia i transferów z tych pozycji oraz chodu, funkcji kg i dłoni, chodzenia po schodach 
i aktywności na macie. 

Kurs powinien się kończyć egzaminem pisemnym i praktycznym, po którym zyskuje Certyfikat. 
 
Pakiet nr 4 Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie szkoleń pn.: 
„IBITA Bobath dla dorosłych w zakresie leczenia pacjentów z zaburzeniami centralnego układu 
nerwowego”– kurs rozwijający dla fizjoterapeutów – liczba uczestników: 3 osoby; minimalna liczba godzin 
kursu – 35; kurs powinien zawierać następujące zagadnienia: 

• wykłady teoretyczne 

• demonstracje, 

• praktyczna praca z pacjentem, 

• dokumentacja pacjenta. 

• Uczestnicy po zakończeniu kursu powinni otrzymać certyfikat. 

 
Pakiet nr 5 Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie szkoleń pn.: 
„Terapia punktów spustowych szkolenie praktyczno-teoretyczne dla fizjoterapeutów” – 4 osoby; 
minimalna liczba godzin kursu – 24; po ukończeniu kursu uczestnik powinien uzyskać wiedzę 
i umiejętności praktyczne, tj.: 

• znać i rozumieć fizjologię mięśni oraz skutki zaburzeń ich funkcjonowania, 

• potrafić rozpoznawać ból pochodzący z punktu spustowego, 

• znać techniki leczenia dolegliwości pochodzących od punktów spustowych, 

• wykonywać badania palpacyjne dla wszystkich obszarów ciała, 

• znać metody i możliwości leczenia zaburzeń wegetatywnych, 

• planować samodzielnie terapię pacjenta z bólami pochodzącymi z punktów spustowych. 
Uczestnicy po zakończeniu kursu powinni otrzymać certyfikat. 

 
Pakiet nr 6 
„FDM (Fascial Distortion Model) Intensywny kurs podstawowy dla fizjoterapeutów” – 2 osoby; minimalna 
liczba godzin kursu – 46; po ukończeniu kursu uczestnik powinien uzyskać wiedzę i umiejętności 
praktyczne z zakresu: 

• Historia i powstanie modelu FDM, 

• Anatomia, fizjologia i patofizjologia oraz funkcje struktur powięziowych, 

• Teoria 6 dystorsji układu powięziowego, 

• Diagnostyka: wywiad, badanie, mowa ciała, 

• Palpacja napięć tkankowych i rozluźnianie patologicznych zaburzeń układu powięziowego, 

• Praktyczne leczenie kończyny górnej, 

• Jednostki chorobowe: zamrożony bark, zespół bolesnego barku, łokieć tenisisty, zespół 
odruchowej dystrofii współczulnej, itd., 

• Omówienie najczęstszych błędów terapeutycznych, 

• Leczenie kończyny dolnej i miednicy, 

• Jednostki chorobowe: skrzywienie miednicy, syndrom mięśnia gruszkowatego, dolegliwości 
dotyczące nerwu kulszowego, zwichnięcia, kolano skoczka, kolano biegacza, Shin Splint, itd., 

• Leczenie kręgosłupa i szczęki, 

• Jednostki chorobowe: dolegliwości odcinka szyjnego, ból w odcinku lędźwiowym, zaburzenia 
stawu skroniowo-żuchwowego, itd. 

Uczestnicy po zakończeniu kursu powinni otrzymać certyfikat. 

 



 

3. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty zawarcia umowy dla każdego z pakietów. 
 
4. Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT dla wszystkich 
pakietów. 
 
5. Kryteria wyboru ofert:  
A - najniższa cena - 90 % 
B - Liczba godzin kursu -10% 
 

                                    Najniższa zaoferowana cena brutto 
A = ------------------------------------------------------- x 90 punktów 

                                     Cena brutto oferty badanej 
 

Liczba godzin kursu oferty badanej 
B = ----------------------------------------------------------------- x 10 punktów 

Największa zaoferowana liczba godzin kursu 
 
 
Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać 
cały zakres przedmiotu zamówienia. 
 
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie  dokumentów i oświadczeń: 
 
- Oświadczenia Wykonawcy, że posiada zasób wiedzy doświadczenie oraz zdolność zawodową 
i techniczną umożliwiające spełnienie przedmiotu zamówienia – wzór oświadczenia – zał. nr 3 do 
niniejszego Zaproszenia. 
- Dokument -  Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu, wzór dokumentu potwierdzającego 
kompetencje nabyte przez uczestników wystawionego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego 
o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących. 
- Kopie dokumentu potwierdzającego formę prawną prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu 
do KRS lub CEIiDG. 
- Dotyczy Pakietu nr 2 – Wykonawca winien przeprowadzić kurs akredytowany przez IPNFA (International 
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Association). 
 
7. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści  
 
Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia. 
 
8. Sposób przygotowania oferty. 
 
Ofertę, sporządzoną na Formularzu ofertowym – załącznik 1 wraz z kompletem reszty załączników należy 
umieścić w trwale zaklejonej kopercie, opisanej w następujący sposób: 
nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z dopiskiem:  
„Dotyczy wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne 
pracowników i pracodawcy. Dział Organizacyjny, Jakości i Projektów Inwestycyjnych, pok. nr 200 nie 
otwierać przed 27.01.2021 r. godz. 09:00.” 
lub  
skan wyżej wskazanych dokumentów przesłać na adres poczty elektronicznej: 
mariola.zaczkowska@szpitalzawiercie.pl 
 
 
9. Miejsce i termin składania ofert.  

mailto:mariola.zaczkowska@szpitalzawiercie.pl


 

Ofertę należy złożyć do dnia 27.01.2021 r. do godziny 09:00 w Dziale Organizacyjnym, Jakości i Projektów 
Inwestycyjnych pok. nr 200 przy ul. Piłsudskiego 80, 42-400 Zawiercie 
lub  
na adres poczty elektronicznej: mariola.zaczkowska@szpitalzawiercie.pl 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Formularz ofertowy 
2. Formularz cenowy 
3. Oświadczenie Wykonawcy 
4. Projekt umowy 
 
                                                                                            ................................................................. 
                                                                                                                           Data i podpis  
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