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Załącznik nr 1 do wniosku nr DZI-16/2021 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „Modelowy program opieki 
zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego” nr PLBU.03.01.00-20-0326/17-

00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-
Białoruś-Ukraina  na lata 2014-2020 

 
I. Informacje ogólne 

 

Przedmiot 

zamówienia 

Przygotowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń w ramach projektu pt. „Modelowy program 

opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego” 

nr PLBU.03.01.00-20-0326/17-00 

CPV – 80500000-9 – usługi szkoleniowe 

 

Cel 
 

Podwyższenie poziomu wiedzy specjalistycznej personelu medycznego Szpitala 

Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (PL) oraz Grodzieńskiego Szpitala 

Medycyny Ratunkowej (BY) w tematyce diagnostyki i leczenia osteoporozy. 

 

Grupa docelowa  Personel medyczny Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (PL) 

oraz Grodzieńskiego Szpitala Medycyny Ratunkowej (BY)  

 

Wstępny 

harmonogram  

sierpień-listopad 2021 (dokładne terminy poszczególnych szkoleń Zamawiający ustali 

z wybranym Wykonawcą) 

 

 

II. OPIS SZCZEGÓŁOWY SZKOLEŃ 

Tematy, czas trwania i liczba 
odbiorców szkoleń 

Część I.  
Szkolenie „Nowoczesne metody leczenia osteoporozy” – szkolenie 
dwudniowe (dzień szkoleniowy 5 h, w tym przerwa na lunch i kawę) dla 
10 uczestników (5 z Polski i 5 z Białorusi). 
 
Część II. 
Szkolenie „Kinesjotaping” –szkolenie dwudniowe (dzień szkoleniowy 5 h, 
w tym przerwa na lunch i kawę) dla 10 uczestników  
(5 z Polski i 5 z Białorusi). 
 
Część III 
Szkolenie „Nowoczesne techniki chirurgiczne przy złamaniach 
niskoenergetycznych” – szkolenie dwudniowe (dzień szkoleniowy 5 h, 
w tym przerwa na lunch i kawę) dla 10 uczestników (5 z Polski 
i 5 z Białorusi). 
 

Aspekty techniczne realizacji 
usługi 
 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie w formie zdalnej (online) 
z wykorzystaniem teleinformatycznych środków łączności, 
z uwzględnieniem poniższych zasad: 

 Wykonawca ma dowolność wyboru rozwiązania 

teleinformatycznego, za pośrednictwem którego będzie 

https://szpital.suwalki.pl/pl/modelowy-program-opieki-zdrowotnej-walki-z-osteoporoza-w-obszarze-przygranicza-polsko-bialoruskiego/
https://szpital.suwalki.pl/pl/modelowy-program-opieki-zdrowotnej-walki-z-osteoporoza-w-obszarze-przygranicza-polsko-bialoruskiego/
https://szpital.suwalki.pl/pl/modelowy-program-opieki-zdrowotnej-walki-z-osteoporoza-w-obszarze-przygranicza-polsko-bialoruskiego/
https://szpital.suwalki.pl/pl/modelowy-program-opieki-zdrowotnej-walki-z-osteoporoza-w-obszarze-przygranicza-polsko-bialoruskiego/
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prowadzone szkolenie, z zastrzeżeniem, że zaproponowane 

rozwiązanie uzyska akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem 

szkolenia; 

 przyjęte rozwiązanie teleinformatyczne nie może wymagać 

instalowania na komputerach uczestników jakichkolwiek płatnych 

aplikacji; 

 wskazany przez Zamawiającego koszt realizacji zamówienia 

powinien uwzględniać również koszt użytkowania narzędzia 

teleinformatycznego; 

 Wykonawca ma obowiązek przygotować informację o sposobie 

przeprowadzenia szkolenia (z podaniem instruktażu w przedmiocie 

logowania i obsługi rozwiązania teleinformatycznego) i przekazać 

ją Zamawiającemu na min. 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia; 

 szkolenie powinno odbywać się w czasie rzeczywistym („na 

żywo”), nie dopuszcza się odtwarzania wcześniej nagranego 

materiału;  

 przyjęte rozwiązanie teleinformatyczne powinno zapewniać 

transmisję dźwięku i obrazu oraz możliwość prezentacji plików 

(graficznych, tekstowych itp.); 

 uczestnicy szkolenia powinni mieć możliwość zadawania pytań 

trenerowi (w formie głosowej lub tekstowej); 

 Wykonawca nagra treść szkolenia i udostępni nagranie w sieci 

z możliwością pobrania, nagranie ma być dostępne przez min. 60 

dni od daty szkolenia. 

Aspekty merytoryczne 
realizacji usługi 

Minimalny zakres szkoleń: 
Część I.  
Szkolenie „Nowoczesne metody leczenia osteoporozy”: 

1. Farmakoterapia parenteralna i doustna w zapobieganiu złamaniom 

w przebiegu osteoporozy. 

2. Strategia leczenia i rehabilitacji osteoporozy pomenopauzalnej. 

3. Inhibitory Wnt/b-kateniny w terapii obniżającej masy kostnej. 

 
Część II. 
Szkolenie „Kinesjotaping”: 

1. Plastrowanie dynamiczne sposób na uśmierzanie bólu i poprawę 

kondycji stawów. 

2. Techniki plastrowania (w tym: mięśniowa, limfatyczna, 

powięziowa, korekcyjna, funkcjonalna). 

3. Metodyka naklejania tapów, działanie, wskazania 

i przeciwskazania. 

Część III 
Szkolenie „Nowoczesne techniki chirurgiczne przy złamaniach 
niskoenergetycznych”: 

1. Przezskórna augmentacja kręgu cementem kostnym.  

2. Odbarczenie struktur nerwowych i/lub stabilizację złamanej części 

http://scholar.google.pl/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fsearch.ebscohost.com%2Flogin.aspx%3Fdirect%3Dtrue%26profile%3Dehost%26scope%3Dsite%26authtype%3Dcrawler%26jrnl%3D16438876%26asa%3DY%26AN%3D91520784%26h%3DT10mQDvS%252BN6ev5XHX0JYo%252BHVVXaVBr3tl7cuwU%252FTVnSacuZBDAzrtqJxB03lh8DKQGafJRiCMufSd6tCu6YgsQ%253D%253D%26crl%3Dc&hl=pl&sa=T&ct=res&cd=2&d=3028570653516995370&ei=qUHtYMe5EtuTy9YPxsWwiAo&scisig=AAGBfm34hCxbDUSqMHBhWclAGSbegXyzJA&nossl=1&ws=1242x581&at=Farmakoterapia%20parenteralna%20i%20doustna%20w%20zapobieganiu%20z%C5%82amaniom%20w%20przebiegu%20osteoporozy%20pomenopauzalnej.
http://scholar.google.pl/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fsearch.ebscohost.com%2Flogin.aspx%3Fdirect%3Dtrue%26profile%3Dehost%26scope%3Dsite%26authtype%3Dcrawler%26jrnl%3D16438876%26asa%3DY%26AN%3D91520784%26h%3DT10mQDvS%252BN6ev5XHX0JYo%252BHVVXaVBr3tl7cuwU%252FTVnSacuZBDAzrtqJxB03lh8DKQGafJRiCMufSd6tCu6YgsQ%253D%253D%26crl%3Dc&hl=pl&sa=T&ct=res&cd=2&d=3028570653516995370&ei=qUHtYMe5EtuTy9YPxsWwiAo&scisig=AAGBfm34hCxbDUSqMHBhWclAGSbegXyzJA&nossl=1&ws=1242x581&at=Farmakoterapia%20parenteralna%20i%20doustna%20w%20zapobieganiu%20z%C5%82amaniom%20w%20przebiegu%20osteoporozy%20pomenopauzalnej.
http://scholar.google.pl/scholar_url?url=https%3A%2F%2Fwww.forumginekologii.pl%2Fartykul%2Fstrategia-leczenia-i-rehabilitacji-osteoporozy-pomenopauzalnej&hl=pl&sa=T&oi=ggp&ct=res&cd=4&d=12477179195276371621&ei=qUHtYMe5EtuTy9YPxsWwiAo&scisig=AAGBfm2gQDIW-3SV_Oqik7bemMPAlEH4Hg&nossl=1&ws=1242x581&at=Strategia%20leczenia%20i%20rehabilitacji%20osteoporozy%20pomenopauzalnej&bn=1
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kręgosłupa. 

3. Wertebroplastyka i kifoplastyka balonowa.  

Obowiązki Zamawiającego 
 

Zamawiający zapewnia: 

 salę szkoleniową z rzutnikiem i ekranem, 

 catering dla uczestników szkolenia, 

 artykuły piśmiennicze/promocyjne, 

 tłumacza języka rosyjskiego do tłumaczenia na żywo treści 

szkolenia w formie tłumaczenia konsekutywnego. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie danego szkolenia z co 
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.  
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Obowiązki Wykonawcy 
 

Wykonawca: 

1. Dotyczy Części I  

 zapewni min. jednego trenera z wykształceniem wyższym 

medycznym o specjalizacji odpowiadającej tematyce szkolenia 

(np. ortopedia, reumatologia) z doświadczeniem w prowadzeniu 

szkoleń w tematyce metod leczenia osteoporozy– min. 2 szkolenia 

przeprowadzone dla kadry medycznej  w okresie ostatnich 3 lat. 
 

2. Dotyczy Części II  

 zapewni min. jednego trenera z wykształceniem wyższym 

medycznym o specjalizacji odpowiadającej tematyce szkolenia 

(np. fizjoterapeuta, rehabilitant, ortopeda) z doświadczeniem 

w prowadzeniu szkoleń w tematyce kinezjotapingu– min. 2 

szkolenia przeprowadzone dla kadry medycznej  w okresie 

ostatnich 3 lat. 
 

3. Dotyczy Części III  

 zapewni min. jednego trenera z wykształceniem wyższym 

medycznym o specjalizacji odpowiadającej tematyce szkolenia 

(np. ortopedia, reumatologia) z doświadczeniem w prowadzeniu 

szkoleń w tematyce technik chirurgicznych przy złamaniach 

niskoenergetycznych – min. 2 szkolenia przeprowadzone dla kadry 

medycznej  w okresie ostatnich 3 lat. 

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku przedstawi wykaz osób 
skierowanych do realizacji zadania oraz dokumenty potwierdzające 
spełnienie przez te osoby powyższych warunków 1,2 i 3: 

4. na min. 7 dni przed terminem danego szkolenia przedłoży 

szczegółowy program i harmonogram; 

5. na min. 5 dni przed terminem danego szkolenia przedłoży 

Zamawiającemu treść materiałów szkoleniowych/prezentacji; 

6. zapewni każdemu uczestnikowi materiały 

dydaktyczne/szkoleniowe/prezentacje w wersji elektronicznej w 

języku polskim i rosyjskim (po zakończeniu szkolenia Wykonawca 

udzieli prawa do udostępniania materiałów, w tym nagrania ze 

szkolenia dla personelu partnerskich Szpitali i innych instytucji 

zaangażowanych w proces realizacji, rozliczania i kontroli projektu, 

na Zamawiającego); na wszelkich materiałach/prezentacjach 

należy umieścić niezbędne oznakowanie zgodnie z wytycznymi 

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 

2014-2020; 

7. każdemu uczestnikowi na zakończenie udziału w szkoleniu wystawi 

certyfikat uczestnictwa w języku angielskim (wg wzoru 

przedłożonego przez Zamawiającego). 

Aspekty finansowe realizacji   skalkulowana przez Wykonawcę cena uwzględnia wszelkie koszty 

przygotowania i przeprowadzenia szkolenia, w tym 

przeprowadzenie wykładów, przygotowania prezentacji, 

materiałów, certyfikatów, kosztów osobowych, itp.; 
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 płatność za usługę realizowana będzie sukcesywnie – po 

zakończeniu realizacji danej części zamówienia, na podstawie 

wystawionej faktury/rachunku; 

 przelew na rachunek wskazany w umowie w terminie 14 dni od 

daty wystawienia faktury/rachunku. 

 


