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Załącznik 6 do zapytania ofertowego 01/12/2017/PA – Przedmiot zamówienia 
 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wybór Oferenta/ Oferentów na świadczenie usług w charakterze pielęgniarki/ 
pielęgniarza świadczącego usługi w miejscu zamieszkania Uczestników projektu (mieszkańców 

województwa łódzkiego, powiat: brzeziński, zgierski, pabianicki, łódzki wschodni, M. Łódź) w ramach 

projektu pn.: ,, Przywracamy godność człowieka – wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy 

osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” (nr RPLD.09.02.02-10-0019/16-00) 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie  

od 08.01.2018 r. do 01.07.2019 r. 

 

 
 Przedmiot zamówienia  

Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki/ pielęgniarza  
ZADANIA:  

- świadczenie usług z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej w miejscu zamieszkania Uczestników 

projektu obejmujących m.in. poradnictwo dotyczące pielęgnacji i profilaktyki zdrowia, doradztwo w doborze 

odpowiednich wyrobów medycznych, podstawowe czynności pielęgnacyjne i diagnostyczne, 

przeprowadzenie podstawowych badań profilaktycznych możliwych do wykonania w warunkach domowych  

WYMAGANIA:  

1) Wykształcenie i kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 

podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 n 151 poz. 896) magister 

pielęgniarstwa lub pielęgniarka/ pielęgniarz z ukończoną specjalizacją lub w trakcie odbywania specjalizacji: 

w dziedzinie opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i 

niepełnosprawnych lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego/internistycznego lub w dziedzinie 

pielęgniarstwa rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, lub w dziedzinie 

pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, lub z 

ukończonym kursem kwalifikacyjnym w ww. dziedzinach.  

2) Doświadczenie:  

- doświadczenie z zakresu opieki długoterminowej 
 

Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 

CENTRUM MEDYCZNE Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. 

Adres 

ul. Stanisława Wigury 19 

90-302, Łódź 

Numer telefonu 

42 254 96 00 

NIP 

7251958081 

Tytuł projektu 

,, Przywracamy godność człowieka – wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób 

niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”. 

Numer projektu 

RPLD.09.02.02-10-0019/16-00 


