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W związku z wartością zamówienia poniżej 130.000 zł netto, konkurs realizowany jest poza ustawą 

z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
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Ogłoszenie 

Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu 
Badawczego 

ogłasza konkurs: 
 

 
Zamawiający zawrze umowę cywilnoprawną w projekcie z następującym ekspertem:  

Ekspertem zewnętrznym w dziedzinie zdrowia emocjonalnego, w związku z organizacją w 2021 roku dwóch 
szkoleń (w formie e-learning), jednego dla menadżerów zdrowia i drugiego dla pracowników ochrony zdrowia, 
w ramach realizacji NPZ na lata 2021-2025 — zadanie nr 8 pn. „Szkolenia w zakresie zasad zdrowego żywienia 
i aktywności fizycznej dla grup zawodowych zaangażowanych w działania na rzecz walki z nadwagą i otyłością 
(menadżerowie zdrowia i pracownicy ochrony zdrowia, pracodawcy, nauczyciele, przedstawiciele przemysłu 
spożywczego, zawody medyczne, pracownicy PIS)". 
 
Obowiązki eksperta: 
1. Opracowanie i nagranie 2 wykładów po 40 min. każdy w formie e-learning obejmujących niżej 

wymieniony zakres: 

- rola zrównoważonego trybu życia 

- promocja aktywności w warunkach izolacji społecznej 

- zdrowie emocjonalne  

2. przygotowanie przez eksperta 20 slajdów na każdy wykład, 

3. przygotowanie konspektu z każdego wykładu,  

4. napisanie streszczenia z każdego wykładu 

5. napisanie artykułu na stronę internetową www. ncez.pzh.gov.pl,  

6. napisanie krótkich informacji do newslettera z tematyki wykładów  

7. opracowanie 2 pytań do testu oceniającego zdobytą wiedzę przez uczestników szkolenia z każdego 

wykładu. 

 
Planowany termin realizacji: 
Wykonanie usługi w terminie: od podpisania umowy w październiku 2021 r. do  30 listopada 2021 r.  
 
I. Warunki, jakie powinien spełniać  kandydat  

1. Wykształcenie wyższe w dziedzinie psychologii, psychodietetyki lub pokrewne np. psychiatria 

2.  Co najmniej 3 letnie doświadczenie dydaktyczne w danym obszarze wiedzy 
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  Dodatkowym atutem będą 
3. Wieloletnie doświadczenie zawodowe / dydaktyczne  
4. Prowadzenie zajęć praktycznych/warsztatów w danej dziedzinie 
5. Wykształcenie wyższe z tytułem naukowym co najmniej doktora 

II. Zgłoszenie konkursowe wg Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o konkursie, powinno zawierać:  

1) Oświadczenie. 

2) Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte 

doświadczenie zawodowe. 

 

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata  
z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

III. Zgłoszenia konkursowe wraz z wymaganym załącznikiem – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia -  należy 

przesyłać w terminie do 28.10.2021  r. o godz. 10.00 na adres e-mail: zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl 

w przypadku dokumentów elektronicznych prosimy o przesłanie skanów z podpisami.  

 
IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie NIZP- PZH w dniu  28.10.2021  r. o godz. 10.15 

 
V. Zawarcie umowy na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz 

zaoferował najniższą cenę za wykonanie usługi 2 szkoleń (w formie e-learning) jednego dla 

menadżerów zdrowia i drugiego dla pracowników ochrony zdrowia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku nieotrzymania środków 

finansowych na realizację zadania lub w innych uzasadnionych przypadkach. 

 

VI. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów:  

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji drogą  

elektroniczną. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji na adres zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl 

 


		2021-10-21T09:47:36+0200
	Anna Maria Dela 14215606fd6557bcbfd9f986514f8361c873d5a9




