Projekt „Plan zmian ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Łódź, 22.09.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU nr 01R/08.02.01/2021
KADRA DYDAKTYCZNA DO PRZEPROWADZENIA KURSU OPIEKUN MEDYCZNY w ramach projektu
„Plan zmian”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020. Oś priorytetowa: VIII „Zatrudnienie”. Działanie VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku
życia”. Poddziałanie VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia”

I.

Tryb postępowania

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych.

II.

Zamawiający

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o.,
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, NIP: 7281320897
III.

Miejsce realizacji zamówienia

Łódź, ul. Pomorska 40
IV.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Kursu Opiekun
Medyczny dla 24 osób +/- 2 osób w podziale na dwie grupy w wymiarze 140 godzin na grupę w ramach
Projektu „Plan Zmian” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Kody CPV:
80500000-9 - Usługi szkoleniowe
Uczestnikami/-czkami Kursu będą osoby, które ukończyły 30 lat, są bezrobotne lub bierne zawodowo,
zamieszkują w rozumieniu KC w województwie łódzkim oraz znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy.
V.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Wybór wykładowców do przeprowadzenia Kursu Opiekun Medyczny w ramach następującego
programu:
•
rola i zadania opiekuna osób chorych, starszych, niepełnosprawnych,
• formy opieki i pomocy ludziom starszym,
• Pierwsza pomoc przedmedyczna
• zasady nawiązywania właściwych relacji z podopiecznym i jego rodziną,
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proces starzenia się organizmu człowieka,
choroby wieku podeszłego,
obserwacja chorego, pomiar parametrów,
problemy opieki chorych niepełnosprawnych,
profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomieni
pielęgnacja i obserwacja osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby,
pierwsza pomoc w nagłych wypadkach,
wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
terapia i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,
udzielanie wsparcia podopiecznemu w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
zasady żywienia ludzi chorych i starszych,
wybrane zagadnienia z farmakoterapii.
ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja.

2. Rozpoczęcie kursu dla I grupy planowane jest na październik 2021. Termin rozpoczęcia kursu
dla II grupy będzie uzgodniony w późniejszym terminie.
3. Sale z pełnym wyposażeniem do prowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.
4. Zajęcia mogą być realizowane we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8-22.
5. Zajęcia będą realizowane w wymiarze ok. 7 godzin dziennie w trakcie ok. 20 dni.
6. Wykonawcy są zobowiązani dostosować się do terminów i godzin prowadzenia zajęć
wskazanych przez Zamawiającego.
7. Wykonawca powinien:
• posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe w dziedzinie związanej
z tematyką kursu,
• posiadać niezbędną wiedzę oraz min. 3 letnie doświadczenie szkoleniowe związane z
tematyką kursu.
VI.

Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę cenową wraz z załącznikami należy dostarczyć na adres mailowy: planzmian@studiumnt.pl,
osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie na adres:
Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o.,
Biuro Projektu, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź,
w terminie do 30.09.2021 r.
Osoba do kontaktu: Joanna Szyszkiewicz 601 234 267

Załączniki:
1.
Oferta cenowa
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