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Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie  w 

partnerstwie z Podmiotem Leczniczym 

Copernicus  realizująca Projekt o nr 

POWR.05.03.00-00-0088/17 pn. „Powiślańskie 

Monoprofilowe Centrum Symulacji 

Medycznych” współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 

 

 

Planowane zapytania ofertowe 

 
Przedstawione w tym dokumencie Planowane Zapytania Ofertowe mają charakter 

informacyjny i nie stanowią zapytania ofertowego (organizator zastrzega sobie prawo do 

modyfikacji wszystkich informacji zawartych w tym dokumencie) 
 

Planowane zapytania ofertowe które będą prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

  

Zapytania ofertowe będą dotyczyły prezentowanych w dalszej części dokumentu zadań 

(planowany termin Zapytania ofertowego to rozpoczęcie planowanego terminu realizacji) i 

będą miały na celu wyłonienie zgodnie z zasadą konkurencyjności: 

 

1. wykonawców robót remontowo-budowlanych i robót związanych z 

instalacjami wewnętrznymi (wentylacyjno-klimatyzacyjnymi, gazów 

medycznych, wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi, oświetleniowymi, 

informatycznymi, teletechnicznymi) 

 

2. dostawców wyposażenia (w tym: symulatorów i wyposażenia medycznego) 

 

3. realizatorów szkoleń, warsztatów symulacyjnych (w wymiarze godzin jeśli 

podano) 

4. realizatorów/wykonawców materiałów merytorycznych, ekspertyz, staży, 

aplikacji, 

 

 

Zadanie 1 - Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby CSM 

Planowany termin realizacji: październik 2019 – marzec 2020 r. 

Zadanie 2 - Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności - zakup sprzętu i wyposażenia 

Planowany termin realizacji: listopad 2019 - marzec 2020 r. 

Zadanie 3 - Pomieszczenie kontrolne - sala pielęgniarska 

Planowany termin realizacji: grudzień 2019 - marzec 2020 r. 

Zadanie 4 - Sala symulacji z zakresu ALS 

Planowany termin realizacji: grudzień 2019 - marzec 2020 r. 
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Zadanie 5 - Sala symulacji z zakresu BLS 

Planowany termin realizacji: grudzień 2019 - marzec 2020 r. 

Zadanie 6 - Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i umiejętności technicznych 

Planowany termin realizacji: grudzień 2019 - marzec 2020 r. 

Zadanie 7 - Sala Egzaminacyjna OSCE -pielęgniarstwo 

Planowany termin realizacji: grudzień 2019 - marzec 2020 r. 

Zadanie 8 - Szkolenie praktyczne kadry dydaktycznej (16h) 

Planowany termin realizacji: grudzień 2019 - marzec 2020 r. 

Zadanie 9 - Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji niskiej wierności w 

pielęgniarstwie (40h) 

Planowany termin realizacji: październik – grudzień 2019 r. 

Zadanie 10 - Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji przedmiotów 

specjalistycznych w pielęgniarstwie.  (PW) Pośrednia Wierność (40h) 

Planowany termin realizacji: październik – grudzień 2019 r. 

Zadanie 11 - Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji wysokiej wierności w 

pielęgniarstwie (40h) 

Planowany termin realizacji: październik – grudzień 2019 r.. 

Zadanie 12 - Szkolenie praktyczne nauczyciela-egzaminatora OSCE w pielęgniarstwie (8h 

wykładowych) 

Planowany termin realizacji: październik – grudzień 2019 r. 

Zadanie 13 - Szkolenie symulacyjne dla studentów uczelni pielęgniarskiej (16h) 

Planowany termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2020 r. 

Zadanie 14 - Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskiej w ramach symulacji NW, PW, 

SWW (48h) 

Planowany termin realizacji: październik - grudzień 2020 r. 

Zadanie 15 - Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskiej zapoznające z metodą 

egzaminowani OSCE (16h) 

Planowany termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2020 r. 

Zadanie 16 - Szkolenie dla techników symulacji medycznej (16h) 

Planowany termin realizacji: październik – grudzień 2019 r. 

Zadanie 17 - Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej chcących 

wprowadzić metody symulacji medycznej (16h) 

Planowany termin realizacji: luty – marzec 2020 r. 

Zadanie 18 - Staż dla informatyka symulacji medycznej (16h) 

Planowany termin realizacji: marzec 2020 r. 

Zadanie 19 - Staż dla osób zarządzających MCSM (16 h) 

Planowany termin realizacji: marzec 2020 r. 
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Zadanie 20 - Przygotowanie podręcznika symulacji 

Planowany termin realizacji: kwiecień - maj 2020 r. 

Zadanie 21 - Szkolenie dla pacjentów standaryzowanych (24h) 

Planowany termin realizacji: październik – grudzień 2020 r. 

Zadanie 22 - Przygotowanie bazy scenariuszy symulacyjnych oraz aplikacji wspomagającej 

nauczanie. 

Planowany termin realizacji: październik - grudzień 2020 r. 

Zadanie 23 - Ekspertyza dotycząca treści nauczanych metodą symulacji 

Planowany termin realizacji: październik - grudzień 2020 r. 

Zadanie 24 - Przygotowanie programu rozwojowego uczelni 

Planowany termin realizacji: październik - listopad 2019 r. 

Zadanie 25 - Podniesienie jakości kształcenia poprzez psychologiczny wpływ kształcenia 

symulacyjnego 

Planowany termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2020 r. 

Zadanie 26 – Konferencje 

Planowany termin realizacji: styczeń - czerwiec 2020 r. 

Zadanie 27 - Warsztaty symulacyjne 

Planowany termin realizacji: lipiec - grudzień 2020 r. 

 

 

 

 

 
 

Dodatkowe Informacje: biuroprojektow@psw.kwidzyn.edu.pl 

 


