
 

Bydgoszcz, dnia 02.12.2019 r. 
 

Rozeznanie rynku 
w ramach projektu: „Dzienny Dom Opieki Medycznej SirMED i pielęgniarska opieka 

długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego”  

 

1. Zamawiający: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Długiej 34, 

85-034 Bydgoszcz, NIP 5540312438, REGON 090563606. 

2. Dotyczy: szkolenia indywidualne i grupowe przez okres maksymalnie 21 miesięcy dla maksymalnie 96 

opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego  

i żnińskiego, którzy biorą udział w projekcie „Dzienny Dom Opieki Medycznej SirMED  

i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego”. 

3. Usługa świadczona będzie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2021 r., w dni robocze tj.  

od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do potrzeb opiekunów i/lub weekendy. 

4. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodne  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
  
 

Przedmiot rozeznania rynku: 
 
Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest wyłonienie podmiotu świadczącego usługę szkoleniową  

dla maksymalnie 96 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu powiatów inowrocławskiego, 

mogileńskiego i żnińskiego, którzy biorą udział w projekcie „Dzienny Dom Opieki Medycznej SirMED  

i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego”. 

 

Usługa dotyczy organizacji szkoleń grupowych w siedzibie Centrum Medycznego SIR MED.,  

ul. Staropoznańska 131-133 Inowrocław oraz indywidualnych spotkań dla opiekunów faktycznych. 

 

Zakres szkoleń dotyczy 4 aspektów tematycznych: 

I. Szkolenie z zakresu pielęgnacji: 

1. Omówienie podstawowych problemów związanych ze sprawowaniem opieki. 

2. Instruktaż przekładania chorego w łóżku. 

3. Mycie i pielęgnacja chorego w łóżku. 

4. Propagowanie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem różnic wynikających z płci. 

II Szkolenie z zakresu rehabilitacji: 

1. Omówienie negatywnych skutków przeciążenia i sposobów radzenia sobie z nadmiernym napięciem 

mięśniowym wynikającym z czynności związanych ze sprawowaniem opieki oraz z czynników 

psychogennych. 

2. Prawidłowe przenoszenie i przemieszczanie chorych. 

3. Zasady prawidłowej asekuracji. 

4. Prezentacja zasad ergonomii podczas czynności związanych ze sprawowaniem opieki. 

III Szkolenie z zakresu psychoedukacji: 

1. Zasady komunikacji z pacjentami. 

2. Zasady komunikacji u pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych. 

IV Szkolenie z zakresu aspektów prawnych: 

1. Omówienie aspektów prawnych związanych ze sprawowaniem opieki oraz możliwości pomocy ze strony 

instytucji państwowych. 

2. Opieka prawna i ubezwłasnowolnienie. 

 



 

Zakres tematyczny każdorazowo zostanie dopasowany do potrzeb uczestników. Oferent zobowiązany będzie 

do przeprowadzenia diagnozy potrzeb uczestników, określającej zakres i tematykę wsparcia przed 

przystąpieniem do realizacji szkoleń. 

 

Oferent zobowiązuje się do przygotowania niezbędnych materiałów dydaktycznych obrazujących omawiane 

zagadnienia i przekazania ich Zamawiającemu w celu przekazania opiekunom oraz przeprowadzenia testów 

wiedzy i umiejętności potwierdzających osiągnięcie wskaźnika: Liczba opiekunów faktycznych, którzy 

podniosą wiedzę i umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobą chorą. 

 

Każdorazowo po ustaleniu zakresu i tematyki wsparcia oferent zapewni realizację usługi przez specjalistów 

spełniających min. następujące kryteria: 

a) kwalifikacje oraz uprawnienia w danej dziedzinie 

b) doświadczenie zawodowe min. 2 lata. 

Dokumenty osób prowadzących zajęcia zostaną przekazane Zamawiającemu przed przystąpieniem do 

realizacji szkoleń. 

 

Łączna maksymalna liczba godzin szkoleń: 320 godzin, w tym 200 h poradnictwa/szkoleń indywidualnych 

oraz 120 godzin szkoleń grupowych – zakłada się realizację szkoleń grupowych dla min. 5 grup liczących po 

min. 4 osoby. 

Osoba do kontaktu: 
 

Przemysław Byś - tel.: 780-117-889 lub na adres; email: bys@pte.bydgoszcz.pl 

 
Termin i miejsce składania oferty: 

 
Oferty prosimy składać na załączonym formularzu do 12.12.2019 r. pod adres: bys@pte.bydgoszcz.pl  

lub osobiście do siedziby Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34,  

85-034 Bydgoszcz. 

mailto:bys@pte.bydgoszcz.pl

