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ZMIANA 

treści zapytania ofertowego 

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów treści zapytania ofertowego 

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014 – 2020  na  wybór pielęgniarek endoskopowych w celu asystowania lekarzowi 

podczas prowadzenia badań kolonoskopii, zamówienie w ramach realizacji projektu 

„Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej”. Projekt jest 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 

VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie. 

 

Zamawiająca zmienia następujący zapis w zakresie warunku udziału w postępowaniu: 

 W pkt IV ppkt 1 jest: 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu 

zgodnie z pkt. 3 oraz spełniający łącznie następujące warunki: 

a) Posiada kwalifikacje do wykonania zamówienia tj: Warunek ten zostanie 

spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie 

tytułu zawodowego pielęgniarki, która ukończyła kurs specjalisty Endoskopia 

dla pielęgniarek oraz udokumentuje doświadczenie minimum 1 rok stażu pracy 

na stanowisku pielęgniarki endoskopowej oraz posiadająca prawo 

wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

- Jeżeli Wykonawca posiada wyższe stopnie i tytuły naukowe, również 

stosowne potwierdzające to dokumenty, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ukończenie specjalizacji.  

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego 

warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na 

podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.  



 

 
  

- Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 

o spełnianiu warunków- załącznik nr 3 oraz dokumentów potwierdzających 

posiadane kwalifikacje. 

 

Zamawiający zmienia zapis w pkt IV ppkt 1 na: 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu 

zgodnie z pkt. 3 oraz spełniający łącznie następujące warunki: 

b) Posiada kwalifikacje do wykonania zamówienia tj: Warunek ten zostanie 

spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dyplom potwierdzający uzyskanie 

tytułu zawodowego pielęgniarki, która ukończyła kurs specjalisty Endoskopia 

dla pielęgniarek oraz udokumentuje doświadczenie minimum 1 rok stażu pracy 

na stanowisku pielęgniarki endoskopowej oraz posiadająca prawo 

wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

- Jeżeli Wykonawca posiada wyższe stopnie i tytuły naukowe, również 

stosowne potwierdzające to dokumenty, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ukończenie specjalizacji.  

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego 

warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na 

podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.  

- Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 

o spełnianiu warunków- załącznik nr 3 oraz dokumentów potwierdzających 

posiadane kwalifikacje. 

 

Zamawiający 


