
 

Projekt „Postaw na kwalifikacje!” 

Częstochowa, dnia 28 kwietnia 2021 r. 
 
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie 
Al. NMP 24 lok. 5  
42-202 Częstochowie 
www.riph.eu; tel. 34 344 82 58     
 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  
 
 
W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego 

postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców, którzy przeprowadzą zajęcia/szkolenia  
w ramach projektu „Postaw na kwalifikację” zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny 

szacunkowej ww usługi: 
 
1. Realizacja szkolenia ,,Prawo medyczne dla pielęgniarek" dla 8 osób po 24 godz. dla 
każdej osoby. 
Program szkolenia: 
- status prawny zawodu pielęgniarki, 
- świadczenie usług medycznych w świetle prawa polskiego, 
- prawa pacjenta, 
- etyka i deontologia. 
 
Pkt: 1: 
Wymagania:  
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.  
Wykonawca powinien udowodnić, iż dysponuje zespołem specjalistów w obszarze 
merytorycznym szkolenia przepisów prawa medycznego dla pielęgniarek i etyki pracy 
pielęgniarki, zagadnień dotyczących świadczenia usług medycznych w Polsce.  
 
Kadra trenerska powinna posiadać wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub 
legitymować się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży. 
Trener musi posiadać doświadczenie praktyczne w postaci zrealizowanych minimum 5 szkoleń z 
zakresu dla branży medycznej w szczególności w zakresie pracy pielęgniarek i przepisów prawa 
normujących wykonywanie zawodu pielęgniarki.  
Wykonawca musi legitymować się przeszkoleniem minimum 100 pielęgniarek w okresie 
ostatnich 3 lat.  
 
Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2023 r., harmonogram dostosowany do 
indywidualnych potrzeb uczestników szkoleń (także w godzinach popołudniowych oraz w dni 
weekendowe). 
 
Miejsce realizacji: uzgodnione z Zamawiającym, na terenie woj. śląskiego. Sala będzie 
zlokalizowana w Centrum Miasta, z dobrym połączeniem komunikacyjnym, dostosowana do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami (bez barier architektonicznych). Sala wyposażona w 
flipchart, rzutnik i nagłośnienie. Gwarancja realizacji zgodnie z bieżącymi zasadami reżimu 
sanitarnego panującego podczas epidemii. 
 
Wykonawca: zapewni kadrę trenerską z doświadczeniem w danej branży, opracuje i dostarczy 
materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia, zapewni katering (przerwa kawowa 
oraz przerwa obiadowa) dla każdego uczestnika, w każdym dniu szkolenia. 
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Wsparcie musi być zakończone formalną oceną i certyfikacją osiągniętych kompetencji lub 
kwalifikacji. 
 
2. Przeprowadzenie zajęć z zakresu ,,Organizacja pracy pielęgniarki - specjalista do spraw 
epidemiologii" dla 8 osób po 24 godz. dla każdej osoby. 
Program zajęć:  
- Zagadnienia z zakresu epidemiologii, mikrobiologii i immunologii, 
- Organizacja i funkcjonowanie służb sanitarno-epidemiologicznych, 
- Profilaktyka zakażeń zakład. w zakładach opieki zdrowotnej  
- Organizacja pracy pielęgniarki, położnej epidemiologicznej. 
 
3. Przeprowadzenie zajęć z zakresu ,,Opieka długoterminowa nad pacjentem przewlekle 
chorymi i niepełnosprawnym" dla 8 osób po 30 godz. dla każdej osoby. 
Program zajęć: 
- Organizacja systemu opieki długoterminowej, 
- Problemy zdrowotne, psychologiczne osób przewlekle chorych, 
- Specjalista opieki długoterminowej.  
 
4. Przeprowadzenie zajęć z zakresu ,,Charakterystyka epidemiologiczna schorzeń wieku 
podeszłego" dla 8 osób po 30 godz. dla każdej osoby. 
Program zajęć:  
- Charakterystyka epidemiologiczna schorzeń wieku podeszłego, 
- Podstawy pielęgniarstwa dla osób starszych, 
- Edukacja zdrowotna  w opiece nad seniorami, 
- Opieka paliatywna nad osobami starszymi. 
 
5. Przeprowadzenie zajęć z zakresu ,,Aspekty demograficzno-społeczne procesu starzenia 
się jednostki i społeczeństwa" dla 8 osób po 18 godz. dla każdej. 
Program zajęć:  
-Opieka paliatywna i hospicyjna, 
- Sytuacja na rynku usług w opiece długoterminowej. 
 
6. Przeprowadzenie zajęć z zakresu ,,Niefarmakologiczne metody leczenia bólu 
przewlekłego w geriatrii" dla 8 osób po 24 godz. dla każdej osoby. 
Program zajęć: 
- Taksonomie bólu, 
- Zasady postępowania terapeutycznego w bólu przewlekłym, 
- Niefarmakologiczne metody terapii bólu przewlekłego.  
 
7. Przeprowadzenie zajęć z zakresu ,,Kompleksowa op. pielęgniarka nad pacjentem z 
najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego" dla 8 osób po 30 godz. dla każdej osoby. 
Program zajęć:  
- Organizacja opieki geriatrycznej, 
- Fizjologia procesu starzenia się. 
- Odżywianie osób w podeszłym wieku, 
- Opieka nad pacjentem w wieku podeszłym.  
 
8. Przeprowadzenie zajęć z zakresu „Psychogeriatryczne uwarunkowania funkcjonowania 
osób w podeszłym wieku” dla 8 osób po 30 godz. dla każdej osoby. 
Program szkolenia: 
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- Komunikowanie się z osobami chorymi psychicznie, 
- Przewlekłe zaburzenia psychiczne i metody terapii, 
- Rehabilitacja psychiatryczna.  
 
Pkty: 2-8: 
Wymagania:  
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.  
Kadra trenerska powinna udowodnić, iż specjalizuje się w obszarze merytorycznym szkolenia 
przepisów prawa medycznego dla pielęgniarek i etyki pracy pielęgniarki, współpracy z 
pacjentem przewlekle chorym, wsparcia dla pacjentów geriatrii i niepełnosprawnych.  
 
Kadra trenerska powinna posiadać wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie lub 
legitymować się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży. 
Trener musi posiadać doświadczenie praktyczne w postaci zrealizowanych minimum 5 szkoleń  
z zakresu dla branży medycznej w szczególności w zakresie pracy pielęgniarek i współpracy  
z pacjentem chorym/przewlekle chorym.  
 
Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2023 r., harmonogram dostosowany do 
indywidualnych potrzeb uczestników szkoleń (także w godzinach popołudniowych oraz w dni 
weekendowe). 
 
Wsparcie musi być zakończone formalną oceną i certyfikacją osiągniętych kompetencji lub 
kwalifikacji. 
 
9.  Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Profesjonalna komunikacja z Pacjentami” dla 2 
grup każda po 8 osób łącznie 16 osób - po 42 godz. dla każdej osoby. 
Program szkolenia:  
- Komunikacja i jej wpływ na nastawienie, 
- Zachowania sprzyjające komunikacji z Pacjentem, 
- Jak budować relacje z Pacjentem?,  
- Emocje Pacjenta - jak reagować, kiedy u Pacjenta pojawiają się silne emocje? 
 
10. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ,,Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i 
spadkowi motywacji” dla 2 grup każda po 8 osób łącznie 16 osób - po 36 godz. dla każdej 
osoby. 
Program szkolenia:  
- Czym jest wypalenie zawodowe, 
- Przydatne techniki ochrony przed wypaleniem, 
- Motywacja, 
- Stres. 
 
11. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Empatia w relacjach z pacjentem i 
współpracownikami” dla 2 grup każda po 8 osób łącznie 16 osób po 30 godz. dla każdej 
osoby. 
Program szkolenia:  
- Empatyczna obsługa pacjenta, 
- Komunikacja oparta na empatii i asertywności, 
- Jak budować pozytywne nastawienie? 
 
12. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Zarządzanie czasem i podniesienie efektywności 
własnej” dla 2 grup każda po 8 osób łącznie 16 osób po 30 godz. dla każdej osoby. 
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Program szkolenia:  
- Zarządzanie czasem - rola i znaczenie, 
- Efektywność osobista,  
- Podstawowe techniki zarządzania czasem, 
- Jak uzyskać większą efekt. zarządzania sobą w czasie? 
 
Pkty: 9-12: 
Wymagania:  
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, kadra trenerska z wykształceniem kierunkowym w 
danej dziedzinie realizacji szkoleń miękkich dla pracowników służby medycznej lub minimum 
2-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzenia szkoleń miękkich. 
Trener musi posiadać doświadczenie praktyczne w postaci zrealizowanych 5 szkoleń z 
kompetencji miękkich, zarządzania czasem, podnoszenia efektywności pracy, komunikacji, 
radzenia sobie ze stresem, motywacji i technik przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu ze 
szczególnym uwzględnieniem pracowników służby medycznej.  
  
Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2023 r., harmonogram dostosowany do 
indywidualnych potrzeb uczestników szkoleń (także w godzinach popołudniowych oraz w dni 
weekendowe). 
 
Wsparcie musi być zakończone formalną oceną i certyfikacją osiągniętych kompetencji lub 
kwalifikacji. 
 
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w ramach umowy,  
w zależności od potrzeb, w szczególności w wyniku zmian dokonanych i zaakceptowanych 
przez Instytucję Pośredniczącą w umowie o dofinansowanie/wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu. Wynagrodzenie zależne będzie od faktycznej ilości przeprowadzonych 
zajęć/szkoleń. 

 
Wycenę szacunkową proszę przesłać na adres: izba@riph.eu, bądź dostarczyć osobiście lub 
za pośrednictwem poczty na adres: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w 
Częstochowie Al. NMP 24 lok. 5; 42-202 Częstochowa, korzystając  
z załączonego Formularza oszacowania wartości zamówienia, do dnia 06.05.2021 roku. 

 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożenia wyceny szacunkowej. 

 
 
                     Z wyrazami szacunku 

    
                 Zespół projektu 
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FORMULARZ OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
 

Wycenę usługi proszę podać według poniższej tabeli: 
 

…………………….…………….. 

      Nazwa lub pieczęć Wykonawcy 

 

Przedmiot zamówienia Cena brutto 
za 1 osobę  Planowana liczba osób  Cena za całość usługi 

(kol. 2 x kol. 3) 
1 2 3 4 

Realizacja szkolenia ,,Prawo 
medyczne dla pielęgniarek"  

 
8  

 
 
 

 
Przedmiot zamówienia 

Cena brutto 
za 1 godzinę 

zajęć/szkolenia  

 
Planowana liczba godzin  

Cena za całość usługi 
(kol. 2 x kol. 3) 

1 2 3 4 
Przeprowadzenie zajęć 
,,Organizacja pracy pielęgniarki 
- specjalista do spraw 
epidemiologii"  

 

24  

Przeprowadzenie zajęć ,,Opieka 
długoterminowa nad pacjentem 
przewlekle chorymi i 
niepełnosprawnym" 

 

30  

Przeprowadzenie zajęć 
,,Charakterystyka 
epidemiologiczna schorzeń 
wieku podeszłego"   

 

30  

Przeprowadzenie zajęć ,,Aspekty 
demograficzno-społeczne 
procesu starzenia się jednostki i 
społeczeństwa" 

 

18  

Przeprowadzenie zajęć 
,,Niefarmakologiczne metody 
leczenia bólu przewlekłego w 
geriatrii" 

 

24  

Przeprowadzenie zajęć 
,,Kompleksowa op. pielęgniarka 
nad pacjentem z najczęstszymi 
schorzeniami wieku podeszłego" 

 

30  

Przeprowadzenie zajęć 
„Psychogeriatryczne 
uwarunkowania funkcjonowania 
osób w podeszłym wieku” 

 

30  

Przeprowadzenie szkolenia 
„Profesjonalna komunikacja z 
Pacjentami”  
– 2 gr. x 42h/gr  

 

84  

Przeprowadzenie szkolenia 
,,Przeciwdziałanie wypaleniu 

 72  
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zawodowemu i spadkowi 
motywacji”   
2 gr. x 36h/gr 
Przeprowadzenie szkolenia 
„Empatia w relacjach z 
pacjentem i 
współpracownikami”  
2 gr. x 30h/gr 

 

60  

Przeprowadzenie szkolenia 
„Zarządzanie czasem i 
podniesienie efektywności 
własnej” 
2 gr. x 30h/gr 

 

60  

 
 
Złożenie niniejszego formularza oszacowania wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie 
w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony 
Wykonawcy do realizacji zamówienia. Wykonawca przedmiotowej usługi będzie wybrany w odrębnym postępowaniu. 
 

          
…………………………… 

                                                                                                                                                   (data i podpis Wykonawcy) 


