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Załącznik nr 1 
Wrocław, dnia 20.02.2018 r.  

 
Opis przedmiotu zamówienia 

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 
p. 8 ustawy Pzp 

na  opracowanie i wygłoszenie wykładu  
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana) 

 
1. Pełna  nazwa Zamawiającego oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki wnioskującej. 

 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny, im. Jana-Mikulicza-Radeckiego; 

      Ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław 
 
Tytuł projektu: Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie 
reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we 
Wrocławiu 
Oś priorytetowa: V Wsparcie obszaru dla zdrowia 
Działanie: 5.1 Programy profilaktyczne; 
Zadanie: 2. Edukacja w zakresie diagnostyki RZS. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i wygłoszeniu 

wykładu na konferencji organizowanej w ramach projektu pn.: „Zapobieganie 

niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w 
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” w ramach jednego z poniższych 
zadań: 
 

Zadanie 1 

Opracowanie i wygłoszenie wykładu zawierającego poniższe zagadnienia: 

1. pojęcia: bólu i obrzęku stawów, różnicowanie zapalenia stawów. 
 

Zadanie 2 
Opracowanie i wygłoszenie wykładu zawierającego poniższe zagadnienia: 

1. dane dotyczące epidemiologii RZS, 

2. kryteria klasyfikacyjne RZS, 
3. wywiad, badanie fizykalne i badanie dodatkowe pomocnicze w rozpoznaniu RZS. 

 
Zadanie 3 

           Opracowanie i wygłoszenie wykładu zawierającego poniższe zagadnienia: 

1. zmiany narządowe w przebiegu RZS, 
2. choroby współistniejące z RZS, na które warto zwracać uwagę, 

3. standardy wczesnego wykrywania w ramach modelu opieki koordynowanej lekarza   
POZ – reumatolog, 

 
Zadanie 4 

           Opracowanie i wygłoszenie wykładu zawierającego poniższe zagadnienia: 

1. obecnie obowiązujące standardy dotyczące leczenia RZS, 
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3. Warunki udziału w postępowaniu: 

a) Ukończenie studiów na kierunku lekarskim, 
b) Posiadanie stopnia naukowego co najmniej doktora,  
c) Posiadanie ważnego prawa wykonywania zawodu, 
d) Posiadanie specjalizacji w dziedzinie reumatologii, 
e) Posiadanie nie mniej niż 2-letni staż zawodowy w przedmiotowej dziedzinie 
f) Udokumentowanie doświadczenie w dziedzinie prezentowania wiedzy z 

reumatologii dla lekarzy i studentów-przygotowywanie i wygłaszanie wykładów, 
g) Publikacje naukowe. 
 

4. Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie na podstawie przedłożonych 
dokumentów: 
a) kwestionariusz osobowy CV,  
b) kserokopia dyplomu ukończenia studiów, 
c) kserokopia dyplomu doktora, 
d) kserokopia specjalizacji, 
e) kserokopia prawa wykonywania zawodu. 
 
 

 
 

 


