
OGŁOSZENIE O NABORZE 

 

Zakładów pracy/pracodawców
1 

w ramach projektu „Kręgosłup bez bólu - Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa 
realizowana w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, POWR.05.01.00-00-0022/19 

 
Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz 
prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób aktywnych  
Zawodowo (zgodnie z definicją stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia) z terenu 
trzech województw (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego) poprzez przeprowadzenie działań 
edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych. 
 
I. Dane Zamawiającego: 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 
 
Osoba do kontaktów z Wykonawcami:  
Dagmara Trzeciak  
tel. 71 784 23 20  
mail: dtrzeciak@usk.wroc.pl 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest nabór zakładów pracy/pracodawców, które/rzy:  
1. Posiadają jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze realizacji projektu tj. na terenie 

jednego z województw: dolnośląskiego, śląskie lub opolskiego.  
2. Wyrażą zgodę na przeprowadzenie wśród swoich pracowników

2
 kwestionariuszy 

przesiewowych.  
 Kwestionariusz stratyfikacji pacjentów co do wyboru dalszego postępowania 
rehabilitacyjnego wykonywany przed interwencjami zaplanowanymi w programie - STarT Back 
Tool (załącznik nr 3)
 Kwestionariusz przesiewowy w kierunku zapalnego bólu kręgosłupa w przebiegu 
spondyloartropatii (załącznik nr 4)
Pracownicy Zamawiającego przeanalizują wyniki kwestionariuszy i skierują do lekarza 
medycyny pracy tych pracowników, którzy osiągnęli odpowiedni wynik w kwestionariuszu. 
Lekarz medycyny pracy na podstawie wyników z uzyskanych kwestionariuszy dokona badania 
przedmiotowego i podmiotowego podejmując decyzję co do dalszego postępowania z 
pracownikiem/pacjentem. 

3. Deklarują udział swoich pracowników w spotkaniach edukacyjnych organizowanych przez 
Zamawiającego (dotyczy tylko tych podmiotów, które zadeklarują spełnienie kryterium 
premiującego).  

 Zakład pracy zapewni miejsce do przeprowadzenia spotkania. Termin, długość 
spotkania oraz ilość osób zostanie uzgodniona w trybie roboczym z zakładem 
pracy.

 Zamawiający zapewni wykwalifikowanego trenera oraz materiały edukacyjne: 
kalendarze, broszury, filmy, zestawy do ćwiczeń. 

 
 
 

 
1 Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba 
fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 k.p.). Za pracodawc ę, który nie jest osob ą fizyczną, 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna 
wyznaczona do tego osoba.

  

2 Pracownikiem w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest osoba zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej u mowy o pracę.
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III. Miejsce i termin składania ofert  
Termin składania ofert upływa 31.03.2021 r. o godzinie 12:00 lub do uzyskania 
wymaganej liczby zgłoszonych Zakładów Pracy/Pracodawców. Decydujące znaczenie dla 
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a 
nie data jej wysłania. Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A i 1B do 
niniejszego naboru należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
dtrzeciak@usk.wroc.pl w formie plików załączonych do korespondencji, faxem, za pośrednictwem 
poczty lub osobiście w biurze projektu: 
 
Dział Projektów Rozwojowych (I piętro) 
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:00 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 58 
50-369 Wrocław 
 
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu 
wskazanego w punkcie III. Aby złożona oferta została uznana za prawidłową należy ją złożyć 
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1A oraz 1B do niniejszego naboru. 
 

IV. Warunki udziału zakładów pracy  
Oferta może zostać złożona jedynie przez podmiot, który:  

1. Posiada jednostkę organizacyjną i/lub siedzibę na obszarze realizacji projektu tj. na 
terenie jednego z województw: dolnośląskiego, śląskiego lub opolskiego.  

2. Jest jednostką organizacyjną lub osobą fizyczną zatrudniającą pracowników zgodnie z 
ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks prac; rozdział I art. 3.  

3. Zobowiąże się, iż wybrani pracownicy wezmą udział w spotkaniach edukacyjnych w 
ramach programu (dotyczy tylko tych podmiotów, które zadeklarują spełnienie kryterium 
premiującego). 

 

V. Kryteria premiujące dot. wyboru zakładów pracy  
Przy wyborze ofert Zamawiający przewiduje nast. kryteria premiujące. 

 

Zakład pracy/pracodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie na Jego terenie spotkań 
edukacyjnych z pracownikami – 20 pkt 

 

Zakłada się podpisanie 10 umów współpracy z zakładami pracy z terenu 3 województw objętych 
wsparciem w zakresie działań profilaktycznych. W przypadku złożenia więcej ofert niż 
przewidziane limity decydować będzie kolejność zgłoszeń ofert. 
 

VI. Termin i warunki realizacji usługi  
1. Termin realizacji usługi - od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2022r. 

2. Warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik 
 nr 2 do niniejszego naboru. 

 

VII. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia:  
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy będą wymagać zgody obu Stron i zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy zawartej pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą pod 
rygorem nieważności co zostało uregulowane we wzorze umowy. 
 

VIII. Dodatkowe postanowienia dotyczące naboru  
1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od zakończenia terminu składania 

ofert.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania Ofert. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie.  
4. Zamawiający o wynikach powiadomi na stronie internetowej Zamawiającego.  
5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Umowy stanowiącej załącznik do 

niniejszego naboru i akceptuje jej zapisy.  
6. Jeśli w wyniku przeprowadzonej procedury Zamawiający nie dokona wyboru łącznie 

10 zakładów, jak wynika z założeń projektu, ogłosi dodatkową procedurę.  
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Załączniki do ogłoszenia 
 
Załącznik nr 1A Formularz ofertowy 

Załącznik nr 1B Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  
Załącznik nr 2 Wzór umowy  
Załącznik nr 3 Kwestionariusz STarT Back Tool 
Załącznik nr 4 Kwestionariusz przesiewowy w kierunku spondyloartropatii  
Załącznik nr 5 Definicja osoby aktywnej zawodowo  
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