
 

Projekt „Program profilaktyki chorób odkleszczowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w ramach Programu 
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Warszawa,	dn.	24.11.2020	r.	

OGŁOSZENIE	

o	 naborze	 placówek	 Podstawowej	 Opieki	 Zdrowotnej	 (POZ)	 do	 współpracy	 w	 ramach	 projektu	
pn.	 	„Program	profilaktyki	chorób	odkleszczowych	Narodowego	Instytutu	Geriatrii,	Reumatologii	
i	Rehabilitacji”	 w	 ramach	 Programu	 Operacyjnego	 Wiedza	 Edukacja	 Rozwój	 2014-2020,	
współfinansowanego	 ze	 środków	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 w	 zakresie	 udzielania	
świadczeń	zdrowotnych	pacjentom	zakwalifikowanym	do	projektu		

I.		 Dane	Realizatora	

Lider	Projektu	

Narodowy	Instytut	Geriatrii,	Reumatologii	i	Rehabilitacji	im.	prof.	dr	hab.	med.	Eleonory	Reicher	z	siedzibą	
w	Warszawie	(02-637),	ul.	Spartańska	1,	wpisany	do	rejestru	przedsiębiorców	prowadzonego	przez	Sąd	
Rejonowy	 dla	m.st.	Warszawy	 XIII	Wydział	 Gospodarczy	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 pod	 numerem	
0000066382,	NIP:	5250011042,	REGON:	000288567.	

Partner	Projektu	

Fundacja	 Aktywności	 Społeczno-Ekonomicznej	 (FASE)	 z	 siedzibą	 w	 Warszawie	 (02-972),	 ul.	Adama	
Branickiego	 14/3,	 wpisana	 do	 rejestru	 sprzedsiębiorców	 prowadzonego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 dla	 m.st.	
Warszawy	 w	 Warszawie	 XIII	 Wydział	 Gospodarczy	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 pod	 numerem	
0000682708,	NIP:	9512439790,	REGON:	367550940.	

Osoba	do	kontaktu	z	Oferentami	

Justyna Noworyta – Głowacka, e-mail: odkleszczowe@spartanska.pl 

II.		 Warunki i kryteria rekrutacji POZ	

Do	udziału	w	Projekcie		zapraszamy	Placówki	Podstawowej	Opieki	Zdrowotnej	(POZ),	które:	

1) Posiadają	kontrakt	z	NFZ	na	udzielanie	świadczeń	w	rodzaju	podstawowa	opieka	zdrowotna;	
2) Posiadają	jednostkę	organizacyjną	i/lub	siedzibę	na	obszarze	realizacji	Projektu,	tj.	na	terenie	

jednego	z	województw:	mazowieckiego	lub	łódzkiego.	
3) Posiadają	gabinet	zabiegowy	i	możliwość	pobierania	krwi	do	badań	diagnostycznych;	
4) Dysponują	personelem	medycznym	niezbędnym	do	realizacji	programu	profilaktycznego,	tj.	

przynajmniej	1	lekarz	POZ	i	1	pielęgniarka	POZ.	
5) Deklarują	udział	osób	z	personelu	medycznego	w	szkoleniu	e-learning	oraz	2	szkoleniach	z	

elementami	 warsztatu	 organizowanych	 przez	 Zamawiającego.	 (Zamawiający	 informuje,	 że	
szkolenia	są	nieodpłatne)	

6) Akceptują,	 iż	 wyłącznie	 osoby	 przeszkolone	 w	 ramach	 projektu	 profilaktycznego	 będą	
upoważnione	do	udzielenia	świadczenia	zdrowotnego.	

7) Zapewniają	 dostęp	 dla	 osób	 z	 niepełnosprawnością	 ruchową	 (tj.	 dostosowanie	
architektoniczne).	
	

Przeszkolony	personel	medyczny	zobowiązany	będzie	do:	

1) kwalifikowania	 pacjentów	 do	 Projektu	 na	 postawie	 przeprowadzonego	 wywiadu	 oraz	 ankiety	
wypełnionej	przez	pacjenta	(podczas	1	wizyty)	oraz	udzielenia	porady	edukacyjno	-	informacyjnej		
z	zaleceniai	profilaktycznymi	obniżającymi	ryzyko	zachorowania	na	boreliozę	z	Lyme;	

2) wprowadzenia	 antybiotykoterapii	 u	 pacjenta	 z	widocznymi	 objawami	 wczesnego	 stadium	
zakażenia;	
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3) zlecenia	wykonania	badania	testem	immunoenzymatycznym	ELISA	w	klasie	IgM	oraz	klasie	IgG,	w	
przypadku	wystąpienia	u	pacjenta	nietypowych	objawów	skórnych;	

4) zlecenia	 wykonania	 badania	 testem	 Western	 blot	 w	 klasie	 IgM	 lub	 klasie	 IgG,	 w	 przypadku	
uzyskania	wyniku	dodatniego	lub	wątpliwie	dodatniego	testu	ELISA;	

5) przekazania	wyników	wykonanych	badań	diagnostycznych	pacjentowi	(podczas	2	wizyty);	
6) kierowania	 pacjentów	 z	 objawami	 klinicznymi	wskazującymi	 na	 zakażenie	 (np.	neuroborelioza,	

zapalenie	 stawów,	 Lyme	 carditis),	 do	 lekarza	 specjalisty	 chorób	 zakaźnych	 w	 ramach	
ambulatoryjnej	opieki	specjalistycznej.	

III.	 Miejsce	i	termin	składania	ofert	

Oferty	 do	 niniejszego	 ogłoszenia	 należy	 składać	 za	 pośrednictwem	 poczty	 lub	 osobiście	 w	 siedzibie	
Realizatora	 -	 ul.	 Spartańska	 1,	 02-637	 Warszawa,	 Kancelaria	 (parter),	 bądź	 za	 pośrednictwem	 poczty	
elektronicznej	 na	 adres	 odkleszczowe@spartanska.pl	 w	 formie	 plików	 załączonych	 do	 korespondencji.	
Składając	 ofertę	 za	 pośrednictwem	 poczty	 elektronicznej	 należy	 pamiętać	 o	 konieczności	 dostarczenia	
oryginałów	dokumentów	zgłoszeniowych	do	siedziby	Realizatora.	Aby	złożona	oferta	została	uznana	za	
prawidłową	 należy	 ją	 złożyć	 zgodnie	 ze	 wzorem	 stanowiącym	 załącznik	 nr	 1,	 2	 oraz	 3	 do	 niniejszego	
ogłoszenia.	 Nabór	 placówek	 POZ	 do	 projektu	 pn.	 „Program	 profilaktyki	 chorób	 odkleszczowych	
Narodowego	Instytutu	Geriatrii,	Reumatologii	i	Rehabilitacji”	odbywa	się	w	trybie	ciągłym	od	01.12.2020	r	
do	31.05.2021	r.	Kwalifikacja	placówek	POZ	będzie	następowała	do	10	dni	każdego	miesiąca.	

IV.	 Kryteria	punktowe	dotyczące	wyboru	placówek	POZ	

Przy	wyborze	ofert	Realizator	będzie	kierował	się	następującymi	kryteriami	punktowymi:	
1. Weryfikacja	 działania	 POZ	 na	 podstawie	 warunków	 uczestnictwa	 w	 Pilotażowym	 programie	

profilaktycznym	chorób	odkleszczowych:	posiada	gabinet	zabiegowy	i	możliwość	pobierania	krwi	
do	badań	diagnostycznych:	
• spełnia	–	1	pkt,	
• nie	spełnia	–	brak	możliwości	udziału	w	programie.	

2. Siedziba	placówki	POZ:	
• województwo	mazowieckie	–	1	pkt,	
• województwo	łódzkie	–	1	pkt.	

3. Ilość	pacjentów	obsługiwanych	przez	POZ:	
• do	500	–	1	pkt,	
• od	500	do	1000	–	2	pkt,	
• powyżej	1000	–	3	pkt.	

V.	 Terminy	i	warunki	realizacji	usługi	

1. Termin	realizacji	usługi	–	od	daty	zawarcia	umowy	do	dnia	30	września	2022	r.	
2. Warunki	 realizacji	 zamówienia	 zawarto	 we	 wzorze	 Umowy	 stanowiącej	 Załącznik	 nr	 5	 do	

niniejszego	Ogłoszenia.	

VI.	 Warunki	 istotnych	 zmian	 umowy	 zawartej	 w	 wyniku	 przeprowadzenie	 postepowania	
o	udzielenie	zamówienia:	

Wszelkie	 zmiany	 i	 uzupełnienia	 Umowy	 będą	wymagać	 zgody	 obu	 Stron	 i	 zachowania	 formy	 pisemnej	
w	postaci	 aneksu	 do	 umowy	 zawartej	 pomiędzy	 Realizarem	 a	 Wykonawcą	 pod	 rygorem	 nieważności,	
co	zostało	uregulowane	we	wzorze	umowy.	

VII.	 Dodatkowe	postanowienia	dotyczące	naboru	

1. Realizator	zastrzega	sobie	prawo	do	unieważnienia	naboru	na	każdym	jego	etapie.	
2. Realizator	 o	 wynikach	 naboru	 powiadomi	 wszystkie	 placówki	 POZ,	 które	 złożyły	 ofertę	 oraz	

zamieści	stosowną	informację	na	swojej	stronie	internetowej.	
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3. Oferent		oświadcza,	iż	zapoznał	się	z	treścią	Umowy	stanowiącą	załącznik	do	niniejszego	ogłoszenia	
i	akceptuje	jej	zapisy.	

Załączniki	do	ogłoszenia:	

Załącznik	nr	1	Formularz	ofertowy.	

Załącznik	nr	2	Oświadczenie	o	spełnieniu	warunków	udziału.	

Załącznik	nr	3	Oświadczenie	o	wyrażeniu	zgody	na	publikację.	

Załącznik	nr	4	Regulamin	rekrutacji	i	uczestnictwa	w	projekcie.	

Załącznik	nr	5	Wzór	Umowy.	
	

	


