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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 

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego 
ogłasza konkurs: 

 

 
Zamawiający zawrze umowę cywilnoprawną w projekcie z następującym ekspertem:  

Ekspert lekarz praktyk w zakresie szczepień ochronnych ( 4 ekspertów)  
 
Obowiązki eksperta: 
1/ Przeprowadzenie 10 konsultacji telefonicznych w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień 

ochronnych, z których sporządzone zostaną wnioski w formie pisemnej.  

2/ Stworzenie 8 autorskich tekstów merytorycznych do przewodnika na temat szczepień ochronnych dla 

rodziców, o objętości ok. 1 500  znaków każdy, wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do 

stworzonych tekstów na rzecz zamawiającego na polach eksploatacji określonych we wzorze umowy.  

3/ Stworzenie autorskich tekstów (treści merytorycznych) w zakresie szczepień ochronnych dla rodziców o 

objętości ok. 10 000 znaków  z przeznaczeniem do wykorzystania w materiałach promocyjnych i 

informacyjnych, tj. ulotkach, infografikach.    

4/ Stworzenie 10 autorskich tekstów w zakresie w zakresie praktycznych aspektów bezpieczeństwa i 

skuteczności szczepień o objętości ok. 2 500  znaków każdy, z przeznaczeniem do publikacji na stronie 

internetowej szczepienia.info, wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do stworzonych 

tekstów na rzecz zamawiającego na polach eksploatacji określonych we wzorze umowy.  

5/ Osobisty czynny udział w stworzeniu materiału audiowizualnego (nagranie) wypowiedzi na temat 

szczepień, wraz ze zgodą na rejestrację i wykorzystanie wizerunku, na polach eksploatacji i określonych we 

wzorze umowy.    

 
Planowany termin realizacji: 
Wykonanie usługi w terminie: od podpisania umowy w październiku 2021 r. do  15 grudnia 2021 r. 
Zamawiający przewiduje, iż zleci Wykonawcy 80 roboczogodzin w ramach realizacji całości przedmiotu 
umowy. 
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I. Warunki, jakie powinien spełniać  kandydat  

1/ Posiadane wykształcenia wyższe medyczne.  

2/ Specjalizacja z pediatrii/choroby zakaźne. 

3/ Udokumentowana praca w poradni konsultacyjnej ds. szczepień /punkcie szczepień. 

4/ Udokumentowana współpraca w obszarze opracowywania porad eksperckich dotyczących szczepień z 

ostatnich 10 lat. 

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

1) Oświadczenie. 

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

przesyłać w terminie do 12.10.2021  r. do 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  12.10.2021  r. o godz. 10.15 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz negocjacji 
szczegółowych warunków zatrudnienia i wynagrodzenia z wybranymi w ramach postępowania 
konkursowego kandydatami w siedzibie NIZP PZH-PIB w dniach 13.10.2021-18.10.2021  r. (dopuszczalne 
jest przeprowadzenie rozmów w formie telekonferencji).  
 

V. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia  

1. Zawarcie umowy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, 

który spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz zaoferował najniższą cenę za 1 

roboczogodzinę pracy. 

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 
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