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ZAPYTANIE CENOWE 
które stanowi podstawę do ustalenia przez Zamawiającego szacunkowej wartości zamówienia 

w zakresie przeprowadzenia kursu z zakresu terapii obrzękowej - drenażu limfatycznego 
w ramach projektu „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego" 

1. Zamawiający: 
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, 
93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62, NIP: 729-234-55-99, REGON 000295403 

2. Przedmiot zamówienia 
Przeprowadzenie kursu z zakresu terapii obrzękowej - drenażu limfatycznego dla lekarzy rehabilitacji 
i fizjoterapeutów - uczestników projektu „Rehabilitacja onkologiczna dia mieszkańców województwa łódzkiego" 
w celu podniesienia poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania fizjoterapeutycznego 
u pacjentów onkologicznych. 

Zakres kursu: 
Kurs z zakresu kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, drenaż limfatyczny dla lekarzy rehabilitacji i 
fizjoterapeutów dla grupy 8 osób. 
Czas trwania: 6 zjazdów po 3 dni (tj. 180. godzin). 

Kurs obejmujący zajęcia teoretyczne (ok. 60 godzin) i zajęcia praktyczne i pracę z pacjentem (ok. 120 godzin) 

Zamówienie obejmuje: 
• Przygotowanie kursu pod względem merytorycznym. 
• Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników kursu. 
• Zapewnienie sali szkoleniowej wyposażonej w sprzęt audiowizualny oraz pozostały niezbędny do realizacji 

szkolenia. 
• Przygotowanie certyfikatów potwierdzających udział w kursie. 

Termin realizacji zamówienia: I poł. 2020 r., szczegółowy harmonogram szkoleń do ustalenia z Zamawiającym. 

3. Warunki udziału w postępowaniu 
Do udziału w postępowaniu mogą zgłaszać się podmioty lub osoby posiadające co najmniej 3 -letnie 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kształcenia w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego zamówienia, 
które zapewnią do realizacji zamówienia osoby: 
a) specjaliści fizjoterapii lub lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu /rehabilitacji 
ogólnej/rehabilitacji/rehabilitacji medycznej, 
b) posiadające potwierdzone co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami 
onkologicznymi. 

4. Termin i sposób składania ofert: 
Oferty proszę przesyłać na adres mailowy: am.nawrocka@kopernik.lodz.pl do dnia 10.02.2020r. 
W ofercie proszę podać koszt brutto przeprowadzenia kursu dla 8 osób. 

Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
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