
 
 
 
 
 

Projekt pn. „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki” 
 

 
 

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w ramach 

postępowania nr WPGPO/3/2016 

 

1.      Czy przedmiot zamówienia obejmuje jedynie oznakowanie, wydrukowanie 
i dostarczenie materiałów dydaktycznych oraz udostępnienie kursów on-line? 
Przeprowadzenie kursów stacjonarnych w 6 województwach, opracowanie materiałów 
oraz przygotowanie kursu e-learningowego nie jest przedmiotem zamówienia? 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje nie tylko oznakowanie, wydrukowanie i dostarczenie 
materiałów dydaktycznych oraz udostępnienie kursów on-line, ale i ich przygotowanie. 
Przeprowadzenie kursów stacjonarnych nie jest przedmiotem zamówienia. 
Wykonawca powinien dostarczyć: 
- podręczniki - zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym oraz uszczegółowioną 
poniżej, 
- materiały dodatkowe - materiały powinny być opracowane, wydrukowane i dostarczone 
przez Wykonawcę w miejsca realizacji kursów (województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie, 
pomorskie, lubelskie, wielkopolskie) zgodnie z wymaganiami kierowników kursów 
i wykładowców poszczególnych modułów tj.: 
Kurs specjalistyczny  Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 
część I, na który składają się następujące moduły: 
I - Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi  
II - Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego  
III - Zasady i tryb wystawiania recept  
IV - Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa  
 
Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 
część II, na który składają się następujące moduły: 
I - Główne zasady terapii z zastosowaniem produktów leczniczych  
II - Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia  
III - Zasady i tryb wystawiania recept  
IV - Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa  
 
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek: 
I - Wprowadzenie do nauk podstawowych o starości i procesie starzenia się organizmu 
człowieka  
II - Wprowadzenie do zagadnień dotyczących psychospołecznych aspektów starzenia się 
i starości  
III - Podstawy organizacji opieki geriatrycznej w Polsce i na świecie  
IV - Aspekty demograficzno-społeczne procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa  
V - Wprowadzenie do zagadnień całościowej oceny geriatrycznej  
VI - Opieka pielęgniarska w wybranych schorzeniach wieku podeszłego  
VII - Wybrane problemy opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem przewlekle chorym 
i niepełnosprawnym  
VIII - Wybrane problemy opieki paliatywnej w geriatrii  
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Wykonawca powinien zapewnić bieżącą obsługę w zakresie opracowywania i dostaw 
materiałów dodatkowych na zajęcia we wszystkich lokalizacjach przez cały okres realizacji 
kursów (od 15.06.2016 r. do 31.03.2017 r.). Wykładowcy zostaną wybrani 
przez Zamawiającego w odrębnym zapytaniu ofertowym. 
 
- Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie i udostępnienie na platformie 
Wykonawcy szkolenia e-learningowego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept 
dla pielęgniarek i położnych  - wybrane elementy".  
 
2.       Czy podręczniki do kursów "ordynowanie leków i wypisywanie recept dla  pielęgniarek 
i położnych cz. I i cz. II"  należy dostarczyć w liczbie 
360 szt. łącznie czy też po 360 szt. do każdego kursu = 720 szt. 
 
Należy dostarczyć łącznie 360 szt. podręcznika do kursów "Ordynowanie leków 
i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I i cz. II"   
 
3.       Jak obszerny jest podręcznik oraz jakie sa preferencje Zamawiającego - ile stron, jaki 
papier, gramatura,  kolorowy/ czarno - biały..? 
 
Podręczniki powinny być w formie książkowej, zawierać treść określoną przez programy 
następujących kursów:  
1) Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 
część I, Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek 
i położnych część II, 
2) Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek.  
Programy ww. kursów opracowane przez Centrum Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych i zatwierdzone przez Ministra Zdrowia, dostępne są pod adresem 
http://www.ckppip.edu.pl/. 
Podręczniki muszą być profesjonalnie przygotowane, opatrzone numerem ISBN 
oraz recenzowane. Muszą być opracowane w drodze uniwersalnego projektowania 
oraz spełniać następujące wymagania: tekst będzie pisany dużymi czcionkami, grafiki zostaną 
wykonane w wysokim kontraście, ważne kwestie zostaną wyróżnione dla zapewnienia 
jak największej czytelności i przejrzystości treści, skonsultowane ze środowiskiem osób 
niepełnosprawnych. 
 
4.       Czy gotowe szkolenie e-learningowe dostarcza Zamawiający a Wykonawca ma je 
udostępnić uczestnikom i nim administrować? 
 
Szkolenie e-learningowe ma zostać opracowane przez Wykonawcę. Wykonawca ma również 
je udostępnić uczestnikom projektu i nim administrować. 
 
5.       Czy szkolenie e-learningowe ma się odbywać na platformie Zamawiającego 
czy Wykonawcy? 
 
Szkolenie e-learningowe ma się odbywać na platformie Wykonawcy. 
 

http://www.ckppip.edu.pl/
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6.       Jak długi okres obsługi (hosting, administrowanie) przewiduje Zamawiający? 
  
Przewidywany okres obsługi to od 15.06.2016 r. do 31.03.2017 r. 
 


