Warszawa, dnia 21.03.2011 r.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu
zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”
w obszarze Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”
w zakresie zadania na 2011 r.:
„Wdrażanie i przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych, w oparciu
o opracowany przez wyspecjalizowany podmiot, ramowy program przygotowujący
pielęgniarki i położne do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy”.
Cele ogólne Modułu II pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce”, to:
poprawa stanu wiedzy społeczeństwa na temat cukrzycy poprzez stałe upowszechnianie
w społeczeństwie wiedzy o cukrzycy i zdrowym stylu życia, stworzenie systemu szkoleń dla
pacjentów, ich rodzin oraz wybranych grup zawodowych, poprawa jakości opieki nad
chorymi na cukrzycę poprzez działania edukacyjne na rzecz tej grupy chorych oraz poprzez
szkolenia pielęgniarek i położnych przygotowujące do pracy na stanowisku edukatora
cukrzycy.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów w zakresie wdrożenia i przeprowadzenia
szkoleń zgodnie z opracowanym przez Centrum Kształcenia podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych w porozumieniu z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ramowym
Programem Kursu Specjalistycznego Edukator w Cukrzycy, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Program kształcenia powinien obejmować 3 Moduły; „Epidemiologia cukrzycy. Organizacja
opieki diabetologicznej”, „Edukacja w cukrzycy” i „Obszary edukacji zdrowotnej
w cukrzycy”, określone w Ramowym Programie Kursu Specjalistycznego Edukator
w Cukrzycy i adresowanym do 1-3 pielęgniarek/położnych z 16 województw Polski.
Wymagania formalne:
a) dane o oferencie, zgodnie z załącznikiem nr 1,
b) aktualny wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki
zdrowotnej,
c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu
rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osób (osoby)
upoważnionej do reprezentowania oferenta,
d) statut jednostki,
e) informację o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego
samego rodzaju,
f) kopię polisy OC,
g) pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów
umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
h) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
i) oświadczenie o możliwości obsługi finansowo księgowej programu,

j) oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
k) decyzja zatwierdzająca program kształcenia kursu specjalistycznego pn. Edukator
w cukrzycy, o której mowa w art. 10 f ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1217, z późn. zm.) lub
zaświadczenie o uzyskaniu decyzji przed rozpoczęciem kształcenia.
l) oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe, jeżeli taki wpis jest wymagany albo promesa wpisu, o którym mowa
w art. 10h, 10 i ww. ustawy lub zaświadczenie o uzyskaniu wpisu przed rozpoczęciem
kształcenia.
Wymagania merytoryczne:
a) oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań proponowanych
w ramach programu, w tym sporządzony program kształcenia uwzględniający
wszystkie elementy modułów wskazanych w planie nauczania ramowego programu.
Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia ramowego programu jest dla
organizatora i uczestnika kształcenia obowiązującym elementem programu.
b) plan rzeczowo-finansowy realizacji zadań programu, zawierający w szczególności:
– rodzaj możliwych do wykonania zadań,
– harmonogram realizacji zadań
– szczegółową kalkulację kosztów poszczególnych zadań,
c) informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
– wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących
przedmiotem programu,
– doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych
niż świadczenia opieki zdrowotnej.
c) doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych w zakresie przeprowadzania
szkoleń,
d) udokumentowane dysponowanie bazą i kadrą posiadającą niezbędną wiedzę
w zakresie diabetologii,
e) zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla rodzaju
kształcenia w zakresie diabetologii,
f) dysponowanie odpowiednią do realizacji programu kształcenia bazą dydaktyczną,
w tym dla szkolenia praktycznego,
g) posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego
narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.
h) wieloośrodkowy charakter realizacji zadania.
Kryteria oceny ofert:
1) doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych w zakresie przeprowadzania
szkoleń,
2) zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla rodzaju
kształcenia w zakresie diabetologii,
3) dysponowanie odpowiedniej do realizacji programu kształcenia bazy dydaktycznej,
w tym dla szkolenia praktycznego,
4) posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego
narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.

5) dysponowanie bazą i wysoko wykwalifikowaną kadrą gwarantującą sprawną
realizację zadania,
6) koszt realizacji zadania,
Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (płyta
CD).
Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków
formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną (płyta CD) załącznika 1 i powinna być
opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” - Moduł II
pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania: „Wdrażanie
i przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych, w oparciu o opracowany przez
wyspecjalizowany podmiot, ramowy program przygotowujący pielęgniarki i położne do pracy
na stanowisku edukatora cukrzycy”. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”.
Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” - Moduł II
pn.: „Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania:
„Wdrażanie i przeprowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych, w oparciu
o opracowany przez wyspecjalizowany podmiot, ramowy program przygotowujący
pielęgniarki i położne do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy”. Dane merytoryczne
oferty”.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób
następujący: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: „Narodowy Program
Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym” - Moduł II pn.: „Program Prewencji i Leczenia
Cukrzycy w Polsce” w zakresie zadania: „Wdrażanie i przeprowadzenie szkoleń dla
pielęgniarek i położnych, w oparciu o opracowany przez wyspecjalizowany podmiot, ramowy
program przygotowujący pielęgniarki i położne do pracy na stanowisku edukatora cukrzycy”.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2011 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub
unieważnienia postępowania konkursowego.
Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta
podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania
konkursu lub unieważnienia konkursu.
4. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających

warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych,
zawierających wykaz braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie
siedmiu dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu.
5. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika
ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Załącznik nr 1
................................................
Pieczątka nagłówkowa oferenta
ZGŁOSZENIE OFERTOWE
Pełna nazwa oferenta
Województwo
Adres
Numery telefonu i faxu (dyrektor)
Adres elektroniczny sekretariatu dyrektora
Nazwisko i imię
dyrektora
Data i numer wpisu do KRS
Pełna nazwa sądu dokonującego rejestru
Nazwa banku i numer konta oferenta

..................................................
Pieczątka i podpis głównego księgowego
lub osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe

Data ..................................

……………………………
Pieczątka i podpis dyrektora

