Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.
2. TRYB POSTĘPOWANIA
Do niniejszego postępowania nie stosuje się z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177).
NFZ zastrzega, że ogłoszenie to jest zgodne z zasadami dotyczącymi prowadzenia postępowań
o udzielenie zamówienia na wykonanie usług w ramach projektów finansowanych ze środków
zewnętrznych, w tym: Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przeprowadzenia cyklu ogólnopolskich
szkoleń w formule blended-learning dla lekarzy rodzinnych z zakresu realizacji rekomendacji
fizjoterapii w POZ-cie w ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie
do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa –
model POZ PLUS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 15 czerwca 2019.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji powstających produktów na każdym etapie
ich realizacji.

5. INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udzielają:
Agata Szymczak, tel. 225726273
6. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres:.agata.szymczak@nfz.gov.pl w terminie do
dnia 25 września 2018 r.
7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Zamawiający wymaga, by oferowana cena została przedstawiona jako cena brutto (z wliczonym
do ceny podatkiem od towarów i usług VAT), w podziale na koszty jednostkowe szkoleń
stacjonarnych oraz koszty nagrania i montażu filmów instruktażowych.
Oferowana cena powinna obejmować następujące koszty:
- koszty organizacji szkoleń stacjonarnych w 5 wybranych miastach na terenie Polski (tj. koszt
wynajmu sal, koszty przerw kawowych oraz wyposażenia sal w stoły do masażu oraz wałki)
- koszty nagrania i montażu filmików instruktażowych
- wynagrodzenie ekspertów przeprowadzających szkolenia

8. OCENA OFERT
Do oceny ofert Zamawiający przyjął kryterium
1.cena – 80 %
2. doświadczenie w organizacji szkoleń oraz nagrywania lekcji multimedialnych potwierdzone
wykazem zrealizowanych usług w ciągu 3 ostatnich lat – 20 %

9. PODPISANIE UMOWY
a. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie uszczegółowiona zgodnie z treścią
wybranej oferty, w szczególności zawartą w niej metodyką realizacji prac.
b. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty.
c. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
10. ZAŁĄCZNIKI
Do ogłoszenia załączono:
a. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach programu pilotażowego POZ PLUS zamierza wspierać
działania lekarzy POZ zmierzające ku rozszerzeniu ich kompetencji w zakresie diagnostyki
i terapii dolegliwości bólowych kręgosłupa, stawu biodrowego i barkowego zgodnie
z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Medycyny
Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przeprowadzenia cyklu ogólnopolskich
szkoleń z zakresu fizjoterapeutycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu
dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa, stawu biodrowego i barkowego. Szkolenia
przeznaczone będą dla lekarzy POZ w celu poszerzenia możliwości diagnostycznych w zakresie
badania narządu ruchu w wybranych zespołach bólowych.
Proponowane narzędzia diagnostyczne wykorzystujące palpację tkanek miękkich w obrębie
narządu ruchu zostały opracowane i przedstawione w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa
Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Polsce w zakresie fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa, biodra i obręczy barkowej
w podstawowej opiece zdrowotnej. Autorzy warsztatów wypracowanie umiejętności w tym
zakresie postrzegają jako aktywne włącznie się w proces opieki realizowany przy współpracy
lekarza POZ i fizjoterapeuty. Wczesna diagnostyka i skuteczna interwencja terapeutyczna na
wczesnym etapie rozwoju dolegliwości umożliwia szybkie i skuteczne zmniejszenie nasilenia
bólu, przywrócenie funkcji, poprawę sprawności ruchowej pacjentów na poziomie POZ.
Autorzy są zwolennikami zastosowania w leczeniu prostych strategii (kinezyterapii, masażu,
fizykoterapii, zaopatrzenia ortotycznego, pomocy technicznych, autoterapii, edukacji), które
oprócz działań lekarza i fizjoterapeuty włączą aktywnie pacjenta do terapii.
Szkolenia przeznaczone będą dla lekarzy POZ w celu poszerzenia możliwości diagnostycznych
w zakresie badania narządu ruchu w wybranych zespołach bólowych. Nowe spojrzenie umożliwi
zdiagnozowanie przyczyn bólu metodami manualnymi wg wzorów wynikających z wzajemnych
zależności występujących w układzie ruchu a opisanych szczegółowo w wydanych
rekomendacjach.

2. Obszary prac
Szkolenia w formie blended learning obejmują szkolenia stacjonarne oraz przygotowanie
materiałów uzupełniających w postaci filmików instruktażowych.
W skład zamówienia wchodzą:
1) Szkolenie stacjonarne nr 1
 Liczba szkoleń – 1 szt.
 Czas trwania – 8 godzin
 Liczba uczestników – do 20 osób
 Miejsce realizacji – Wrocław ( sala szkoleniowa zapewniona przez Zamawiającego)
Zakres merytoryczny szkoleń:
a. Zakres rekomendacji PTF, PTMR i KLRwP
b. Strategia fizjoterapii w zespołach bólowych w obrębie układu ruchu w ramach POZ,
zasady palpacji, planowanie fizjoterapii, omówienie karty badania
c. Rola masażu, fizykoterapii i kinezyterapii w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa oraz
stawu biodrowego i obręczy barkowej
d. Ocena palpacyjna wrażliwości uciskowej mięśni i więzadeł – zespół bólowy kręgosłupa
odcinka lędźwiowo-krzyżowego oraz zespół bólowy stawu biodrowego – planowanie
fizjoterapii
e. Ocena palpacyjna wrażliwości uciskowej mięśni i więzadeł – zespół bólowy kręgosłupa
odcinka piersiowego oraz zespół bolesnego barku – planowanie fizjoterapii
f. Ocena palpacyjna wrażliwości uciskowej mięśni i więzadeł – w zespole bólowym odcinka
szyjnego kręgosłupa – planowanie fizjoterapii

2)





Szkolenie stacjonarne nr 2
Liczba szkoleń – 1 szt.
Czas trwania – 8 godzin
Liczba uczestników – do 20 osób
Miejsce realizacji – Gdańsk

3)





Szkolenie stacjonarne nr 3
Liczba szkoleń – 1 szt.
Czas trwania – 8 godzin
Liczba uczestników – do 20 osób
Miejsce realizacji – Zielona Góra/Poznań

4) Szkolenie stacjonarne nr 4
 Liczba szkoleń – 1 szt.




Czas trwania – 8 godzin
Liczba uczestników – do 20 osób
Miejsce realizacji – Łódź

5)




Szkolenie stacjonarne nr 5
Liczba szkoleń – 1 szt.
Czas trwania – 8 godzin
Liczba uczestników – do 20 osób
Miejsce realizacji – Warszawa

6) 6 filmów instruktażowych , każdy o długości ok.10-15 minut
- dla lekarzy rodzinnych (1 film) z oceny palpacyjnej dla potrzeb realizacji rekomendacji
fizjoterapii w POZ-cie,
- dla pacjentów z automasażu wybranych

mięśni i powięzi, prostych zabiegów

z fizykoterapii oraz ćwiczeń jakie pacjent powinien codziennie wykonywać (5 filmów):
Autoterapia w dolegliwościach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa;
Autoterapia w dolegliwościach odcinka piersiowego kręgosłupa;
Autoterapia w dolegliwościach odcinka szyjnego kręgosłupa;
Autoterapia w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego;
Autoterapia w dolegliwościach bólowych zespołu bolesnego barku.

Program szkoleń jest programem autorskim opracowanym przez dr hab. Krzysztofa Kassolika,
dr hab. Donatę Kurpas oraz Dr Elżbietę Rakowską – Laboń. Szkolenia będą prowadzone przez
autorów programu.
Zamówienie należy zrealizować do 15 czerwca 2019 r. zgodnie z harmonogramem szkoleń
ustalonym pomiędzy stronami.

