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MODYFIKA CJ A ZAPYTANIA oFERTowEGo NR 112018

Postępowanie w celu wyboru wykonawcy zamówienia na pełnienie funkcji opiekuna zawodowych
prakĘk studenckich w podmiotach leczniczych, realizowanych w ramach projektu:

,rUW MSC gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa" realizowanym przez
naszą Uczelnię w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa
V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach
medycznych.

DziŃając na podstawie pkt. 1.9. Zapytania Ofertowego Zamawiający informuje o następujących
modyfikacjach:

B_vło:

5. WARI]NKI UDZIAŁU w POSTEPOWAIIIU

5. 1 . W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy , którzy:

nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzió powazne

wątpliwości co do mozliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto
wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z
opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, znajdują się w
sluacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakJóconą realizację zamówienia;

nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu "WyĘcznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
ż014-żOż0";

spełniają łącznie następujące warunki:
o i:cs ia,-lł j ą t_v ttr l il tilłtgi stl,ił p ic l ęgrl i arstr,,,a.

o posiadają minimum rcczny staż pracy w zadaniu, na które składana jest ofertą
. mają mozliwość sprawowania funkcji opiekuna praktyk w konkretnej placówce

medycznej - dla zadania, na które składana jest oferta (zgodnie z lokalizacją
odbywania praktyk określoną w Rozdziale II Szczegołowy opis przedmiotu
zamówienia)

a)

b)

c)



5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. W postępowaniu mogą braóudział Wykonawcy,ktorzy,.

nie majdują się w sytuacji ekonomicmej i finansowej mogącej budzić poważne

wąĘliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto

wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z
opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, znajdują się w
sytuacji ekonomicmej i finansowej zapewniającej niezakłóconąrealizację zamówienia;

nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zama,wiającym w rozumieniu "Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczrego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020";

spełniają łącnlie następujące warunki:
. posiadają tytułu magistra pielęgniarstwa, a w przypadku składania oferty na

wykonywanie funkcji opiekuna praktyk o specjalności "Połoznictwo, ginekologia
i pieIęgniarstwo położniczo-giriekologiczne" - tytuł magistra połoznictwa.

o posiadają minimum roczny staż pracy w zadaniu, na które składana jest oferta,

. mają możliwośó sprawowania funkcji opiekuna praĘk w konkretnej placówce

medyczrej - dla zadania, na które składana jest oferta (zgodnie z lokalizacją
odbywania praktyk określoną w Rozdziale II Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia)

Ponadto:

Z uwagi na charakter modyfikacji, Zamawiający informuje, że termin składania ofeń zostaje
wydłużony do dnia 14lutego 2018 r. godz. 15:00.

d)

e)

Zpowńaniem,
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