
                            
Projekt „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województw a łódzkiego" 

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014 -2020

Łódź, 18.02.2020 r.

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

zakresie opracowania merytorycznego materiałów edukacyjnych dla pacjenta
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
Opracowanie merytoryczne oraz graficzne materiałów edukacyjnych dla p acjentów, które umożliwią  dalszą 
aktywność fizyczną uczestników po zakończeniu udziału w projekcie „Rehabilitacja onkologiczna dla aktywność fizyczną uczestników po zakończeniu udziału w projekcie „Rehabilitacja onkologiczna dla 
mieszkańców województwa łódzkiego".

Zakres usługi:
Opracowanie merytoryczne 6 rodzajów materiałów edukacyjnych dla  pacjentów – uczestników projektu.
Każde z opracowań powinno odpowiadać na indywidualne potrzeby uczestników, w zależności od rodzaju 
przebytego nowotworu i występujących u nich dolegliwości, tj.:
1) po mastektomii z rekonstrukcją piersi lub bez rekonstrukcji
2) w obrzęku limfatycznym np.  po usunięciu węzłów chłonnych z powodu raka piersi, tkanek macicy, 

czerniaka czy mięsaków kończyn
3) po leczeniu raka prostaty i guzów okolicy dna miednicy
4) w uszkodzeniach Ośrodkowego i Obwodowego Układu Nerwowego (np. po operacjac h guza mózgu, 

przerzutach do OUN, powikłaniach po chemioterapii i radioterapii w postaci neuropatii)
5) po amputacji kończyny lub założeniu endoprotezy resekcyjnej z powodu nowotworu kości lub tkanek 5) po amputacji kończyny lub założeniu endoprotezy resekcyjnej z powodu nowotworu kości lub tkanek 

miękkich kończyn
6) po operacjach z powodu nowotworu płuc lub nowotworu w obrębie klatki piersiowej

Zakres merytoryczny powinien obejmować w szczególności informacje dotyczące:
• zestaw (ok. pięciu) przykładowych ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu; należy uwzględnić 

zalecenia Polskiego Towarz ystwa Onkologii Klinicznej, iż poziom aktywności fizycznej po zakończonym 
leczeniu onkologicznym powinien wynosić 1000 kcal tygodniowo lub 150 – 400 kcal dziennie.

• zarządzania zmęczeniem, 
• redukcji ryzyka złamań i upadków u pacjentów z kruchością kości, 
• strategii postępowania z bólem, 
• redukcji ryzyka rozwoju obrzęku limfatycznego, 
• naukę automasażu,• naukę automasażu,
• instruktaż postępowania w czynnościach dnia codziennego,

Język przekazu powinien być dostosowany do grupy odbiorców. 
Przekazany materiał powinien swoją obszernością zajmować od 1 do 1,5 strony A4 tekstu oraz zawierać 
ilustracje graficzne obrazujące prawidłowe wykonanie ćwiczenia.

Termin realizacji zamówienia : I kw. 2020 r.



3. Warunki udziału w postępowaniu
Do udziału w postępowaniu mogą zgłaszać się podmioty lub osoby posiadające niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 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 :4. Termin i sposób składania ofert :
Oferty proszę przesyłać na adres mailowy: ba.zdzienicka@kopernik.lodz.pl do dnia 21.02.2020 r.
W ofercie proszę podać koszt całkowity koszt wykonania usługi (razem z podatkiem VAT – jeżeli dotyczy).

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


