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Program Regionalny Europejski Fundusz Społeany 

Projekt „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województw łódzkiego" 
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na iata 2014-2020 

Łódź, 05.02.2020 r. 

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

w zakresie prowadzenia cyklu szkoleń z zakresu psychoonkologii dla psychologów 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 szkoleń z zakresu psychoonkologii dla psychologów - uczestników projektu „Rehabilitacja 
onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego" mających na celu podniesienie poziomu wiedzy w 
zakresie udzielania wsparcia psychologicznego pacjentom onkologicznym, a także przeciwdziałania zespołowi 
wypalenia zawodowego u personelu medycznego zajmującego się pacjentem onkologicznym. 

Zakres szkoleń: 
a) Dialog motywujący - wyzwalania i motywacji u osób mało zmotywowanych do wprowadzenia zmian 

(czas trwania: 2 dni x 8 godzin) - 3 grupy po 7 osób 
b) Seksuologiczne problemy i radzenie sobie z nimi przez pacjentów chorych onkologicznie 

(czas trwania: 8 godzin) - 3 grupy po 7 osób 
c) NEST - nowe doświadczenie dla osób, które przeżyły traumę (czas trwania: 8 godzin) - 3 grupy po 7 

osób 
d) Zaburzenia funkcji poznawczych i ich terapia u pacjentów onkologicznych (czas trwania: 8 godzin) - 3 grupy 

po 7 osób 

Zamówienie obejmuje: 
• Przygotowanie szkolenia pod względem merytorycznym. 
• Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia. 

Miejsce szkoleń: siedziba Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii 
im. M. Kopernika w Łodzi 

Okres realizacji zamówienia: I poł. 2020 n, 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) posiadające co najmniej tytuł magistra z wykształceniem z następujących zakresów:. psychoterapia, 
psychologia, psychoonkologia, 
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 10.02.2020 r. 
W ofercie proszę podać koszt przeprowadzenia danego szkolenia . 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedno ze wskazanych szkoleń. 

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