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Ogłoszenie o konkursie ofert
na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
NPZ.CO5_3.1_1_2017

CZĘŚĆ A

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), zwanej dalej „ustawą”, i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:
edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego
w Działaniu 3. Działania edukacyjne 
w ramach Celu Operacyjnego 5 Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się 

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego edukację pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego poprzez: 

Organizację szkoleń dla fizjoterapeutów w zakresie problematyki geriatrycznej 
i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego „Informacja o sytuacji osób starszych”, 
w końcu 2015 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,4 mln, w tym ponad 8,8 mln stanowiły osoby 
w wieku 60 lat i więcej (zatem ponad 23% ludności ogółem). Zgodnie z założeniami prognozy demograficznej, do 2050 r. spodziewany jest przyrost odsetka ludności w wieku 60 lat i więcej 
o prawie 19 p.proc. (w miastach o 19,3 p.proc. oraz o 18,7 na wsi). W rezultacie udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski zwiększy się do 40,4% (13,7 mln) w 2050 r. Obok wyżów demograficznych, które zasilą subpopulację osób starszych, istotną rolę w zwiększeniu liczby 
i odsetka osób w wieku co najmniej 60 lat odegra też wydłużanie się dalszego trwania życia. Zgodnie 
z założeniami prognozy – urodzony w 2050 r. mężczyzna będzie miał przed sobą średnio 81,1 lat życia, a więc o 9 lat więcej niż urodzony w 2013 r., natomiast przeciętne trwanie życia kobiet wyniesie 87,5, czyli o 6,4 lat dłużej niż obecnie. Ten utrzymujący się trend demograficzny implikuje potrzebę zapewnienia właściwej opieki dla coraz liczniejszej grupy seniorów, aby mogli oni jak najdłużej zachować samodzielność. 
Jednym z głównych problemów w zakresie opieki geriatrycznej jest niewystarczająca jakość i dostęp do opieki nad starszymi osobami w Polsce. Wynika to m.in. z niewystarczającego poziomu wiedzy kadr medycznych na temat opieki geriatrycznej. Na rynku dostępna jest bardzo ograniczona oferta szkoleń, które w sposób całościowy ujmowałyby problematykę opieki nad starszymi.
Poprawa jakości i organizacji opieki nad osobami w wieku starszym wymaga dodatkowych działań edukacyjnych obejmujących zagadnienia z geriatrii, kierowanych do przedstawicieli kadr medycznych. 
Jedną z grup pracowników ochrony zdrowia, która wymaga dodatkowych działań edukacyjnych są fizjoterapeuci. Jest to grupa pracowników mających częsty kontakt z pacjentami w wieku 60+, ze względu na liczbę schorzeń narządów ruchu, a także urazów i złamań wśród osób starszych.
W Polsce w 2014 r. (wg danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) było około 
17 tys. fizjoterapeutów pracujących w jednostkach ochrony zdrowia. W dotychczas realizowanych projektach, np. w projekcie systemowym w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki pod tytułem Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, 
z zakresu problematyki geriatrycznej i gerontologicznej przeszkolono tylko część tej grupy docelowej. 
W 2016 r. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher uaktualnił, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, program kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej. Program został zaakceptowany w marcu 2017 r. przez Ministra Zdrowia i jest podstawą do prowadzenia  działań edukacyjnych w niniejszym konkursie.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie
Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami 
z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe 
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.),
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
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Kryteria oceny ofert
Pozostałe informacje o formalnych i merytorycznych kryteriach oceny zawarte są w części B ogłoszenia.
Kryteria dostępu
Kryteria dostępu dotyczą warunków, jakie powinna spełniać oferta oraz oferent, żeby móc ubiegać się o finansowanie zadania w konkursie ofert. Niespełnienie kryteriów dostępu będzie powodowało odrzucenie oferty na etapie oceny merytorycznej.


Lp.
Nazwa kryterium dostępu
Etap oceny 
(ocena formalna/ocena merytoryczna)
1.
Oferentem może być podmiot, który posiada co najmniej 
3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kształcenia 
i w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert zorganizował szkolenia związane z obszarem zdrowia, w których wzięło udział łącznie minimum 200 uczestników.
ocena formalna
2.
Oferent wskaże w ofercie, iż grupę docelową działań szkoleniowych będą stanowić fizjoterapeuci, o których mowa w ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994), tj. osoby posiadające tytuł:
	magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy, lub

magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2–7 ustawy, lub
licencjata uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy, lub
zawodowy technika fizjoterapii uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8 ustawy,
i jednocześnie spełniające następujące warunki:
	zatrudnienie na stanowisku fizjoterapeuty w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w podmiocie leczniczym, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, lub
	prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie fizjoterapii i realizacja świadczeń zdrowotnych na podstawie zleceń lekarskich, w tym lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

ocena formalna
3.
Oferent wskaże w ofercie, iż grupa docelowa zostanie objęta działaniami edukacyjnymi w postaci kursu doszkalającego 
w zakresie opieki geriatrycznej realizowanego zgodnie z zaakceptowaną przez Ministerstwo Zdrowia wersją Programu kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej w ramach NPZ, stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert. 
ocena merytoryczna 
4.
Oferent zadeklaruje w ofercie realizację co najmniej następujących działań: 
	przeprowadzenie rekrutacji i szkoleń uczestników, 
	prowadzenie stałego bieżącego monitoringu działań edukacyjnych w zakresie ich zgodności z Programem kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej w ramach NPZ i jakości prowadzonych działań,
	zapewnienie infrastruktury pozwalającej na prawidłową  realizację  celów kształcenia, 
	zapewnienie cateringu i noclegu dla uczestników kursu (pokrycie kosztów noclegu kwalifikowalne będzie wyłącznie 
w przypadku, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika – odległość miejsca zamieszkania od miejsca odbywania kursu musi wynosić więcej niż 50 km),
	ocenę efektów szkoleń (poprzez zebranie ankiet oceny szkolenia od uczestników i przygotowanie raportu dla organizatora konkursu podsumowującego efekty prowadzonych działań edukacyjnych).

ocena merytoryczna
5.
Oferent wskaże w ofercie, iż działaniami edukacyjnymi w trakcie realizacji oferty zostanie objęte minimum 1000 osób (wskaźnik produktu).
ocena formalna
6.
Oferent zapewni w ofercie, iż co najmniej 70% uczestników (czyli co najmniej 700 osób) otrzyma nowe kwalifikacje (wskaźnik rezultatu), czego potwierdzeniem będzie certyfikat/dyplom wydany przez organizatora kursu  po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego w zakresie odbytego szkolenia. 
Potwierdzi to skuteczność działań zaplanowanych w ofercie. 
ocena formalna
7.
Oferent wskaże w ofercie, iż podczas rekrutacji będzie wymagał od osób zgłaszających się na kurs oświadczenia 
o nieuczestniczeniu w szkoleniach z zakresu opieki geriatrycznej finansowanych z funduszy europejskich od 2007 r. Osoby, które brały udział w ww. szkoleniach nie mogą zostać zrekrutowane do udziału w kursie obejmującym przedmiotowy zakres, finansowanym ze środków NPZ 2016-2020.
ocena formalna
8.
Oferent wskaże w ofercie, iż szkolenia i materiały edukacyjne będą bezpłatne dla uczestników.
ocena formalna
9.
Wartość oferty nie przekracza 1 900 000 zł, w tym na poszczególne lata nie jest wyższa niż:
	900 000 zł w roku 2017, 

1 000 000 zł w roku 2018.
ocena formalna 
(ocena 0-1, spełnienie kryterium nie podlega uzupełnieniu, oferty niespełniające kryterium będą odrzucane   na etapie oceny formalnej)

Podczas oceny merytorycznej w ramach kryterium Doświadczenie oferenta w zakresie adekwatnym do treści zadania będącego przedmiotem konkursu premiowane będą oferty podmiotów, które w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert zorganizowały szkolenia dla kadr medycznych 
i zadeklarują posiadanie co najmniej 3 pozytywnych rekomendacji w zakresie tychże szkoleń (oferent będzie zobowiązany do przedłożenia tychże rekomendacji przed podpisaniem umowy na realizację zadania).
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie  1 900 000 zł (słownie: milion dziewięćset tysięcy złotych), w tym:
	w roku 2017 – 900 000 zł, 
w roku 2018 – 1 000 000 zł. 

Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zdrowia, który przekazuje środki realizatorom zadań, na zasadach określonych w art. 9 ust. 4 ustawy, tj. w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację NPZ wynosi 100%. 
Umowy na realizację zadania będą zawierane po uruchomieniu środków ujętych w rezerwie celowej na realizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Terminy realizacji zadania
Zadanie należy zrealizować nie później niż od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Oferta może przewidywać późniejszy termin rozpoczęcia oraz wcześniejszy termin zakończenia realizacji zadania.

Miejsce i termin składania ofert
Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w terminie od 10 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00‐952 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, zadanie: Szkolenia z geriatrii dla fizjoterapeutów, NPZ.CO5_3.1_1_2017.
Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.
O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert
Wyniki konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie jednego miesiąca od końca terminu przewidzianego na złożenie ofert. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności oceny znacznej liczby ofert.
Zakończenie konkursu ofert następuje w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wynikach konkursu, z zastrzeżeniem terminu na rozpatrzenie ewentualnych odwołań od wyników oceny.


uwagi
Minister Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert lub do unieważnienia konkursu ofert oraz prawo do wprowadzania zmian 
w Ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W związku z powyższym zaleca się, aby podmioty aplikujące 
o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
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Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert udzielane będą telefonicznie pod numerem (22) 53-00-208 w godzinach pracy Ministerstwa Zdrowia lub na pisemną prośbę oferenta. Prośba, 
o której mowa powyżej, może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres: 
npz5@mz.gov.pl bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Odpowiedź na pytania udzielona zostanie w ww. formie.
Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.mz.gov.pl. 
W ramach udzielanych wyjaśnień nie są prowadzone konsultacje dotyczące prawidłowości zapisów ofert, gdyż leży to w zakresie oceny formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Komisję Konkursową.
Pozostałe informacje o konkursie zawiera część b ogłoszenia – Pobierz CZĘŚĆ B ogłoszenia
Zapraszamy do złożenia oferty









