
 

 

 

Poznań, 3 grudnia 2014 r. 

Zaproszenie 
 

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

zaprasza do składania ofert dotyczących  

Przeprowadzenia badań klinicznych dzieci przedszkolnych z terenu m. Poznania 

na potrzeby realizacji projektu: 

„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci,  

ich rodziców, opiekunów i wychowawców” 

współfinansowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy  

z nowymi krajami członkowskimi UE. 

 

A. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest realizacja zadania obejmującego: 

 samodzielną realizację badań klinicznych stanu zdrowia jamy ustnej dzieci z przedszkoli 

zlokalizowanych na terenie m. Poznania i biorących udział w projekcie. 

Do współpracy z Zamawiającym w ramach niniejszego konkursu zostaną zaproszone nie więcej niż 

dwie osoby. 

A1. Krótka charakterystyka projektu: 

Projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych 

dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” ma charakter edukacyjno – profilaktyczny, jest 

adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym (grupa wiekowa: 3-5 lat), ich rodziców / opiekunów 

oraz nauczycieli i wychowawców przedszkolnych. W ramach projektu przedstawiciele tych grup będą 

objęci następującymi działaniami: 

 edukacja bezpośrednia – zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat, prowadzone w przedszkolach przez 

edukatorów z udziałem rodziców i nauczycieli przedszkolnych, których celem jest nauka 

prawidłowych zasad higieny jamy ustnej oraz profilaktyki stomatologicznej; 

 edukacja pośrednia – szkolenia dla nauczycieli przedszkolnych obejmujące analogiczny zakres 

tematyczny, których celem jest nauczenie przedstawicieli tej grupy docelowej prawidłowych 

zasad profilaktyki stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym; 



 

 

 

Przy realizacji działań edukacyjnych wykorzystane będą następujące narzędzia i materiały: 

 ulotki i broszury informacyjne dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców, 

 film edukacyjny, 

 pakiety edukacyjne dla nauczycieli przedszkolnych (materiały pomocne do samodzielnego 

prowadzenia zajęć nt. higieny i profilaktyki stomatologicznej z dziećmi przedszkolnymi), 

 materiały szkoleniowe, 

 strona internetowa projektu. 

Projekt jest realizowany na terenie całego kraju przez 9 partnerów będących uczelniami 

medycznymi. Więcej informacji nt. projektu znajduje się na jego stronie internetowej – 

www.zebymalegodziecka.pl 

A2. Charakterystyka prowadzonych badań: 

Celem głównym projektu w odniesieniu do dzieci w wieku 3-5 lat, którego osiągnięcie jest 

przedmiotem badania, którego dotyczy niniejszy konkurs, jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci 

w wieku 3-5 lat mierzona wskaźnikiem obniżenie wskaźnika PUW-Z dzieci uczestniczących w 

projekcie (wartość bazowa: 4,5 , docelowa: 4).  

Badania będą realizowane na terenie m. Poznania w przedszkolach biorących udział w realizacji 

projektu (możliwe jest również uwzględnienie w próbie badawczej grupy dzieci nie uczestniczących 

w projekcie celem zapewnienia danych porównawczych). Łączna wielkość próby badawczej wynosić 

będzie ok. 400 dzieci. Badaniami zostaną objęte wyłącznie dzieci 5cio letnie. 

Badania będą zrealizowane w oparciu o metodologię i arkusz badawczy opracowany przez Radę 

Programową Projektu. Badania będą prowadzone pod nadzorem koordynatora, w ich realizację 

zostaną zaangażowane łącznie trzy osoby (koordynator i dwie osoby prowadzące badania), 

w podsumowaniu ich wyników będzie również uczestniczył statystyk. 

B. Minimalne wymagania stawiane oferentom 

Osoby ubiegające się o realizację niniejszego zamówienia powinny spełniać następujące wymagania: 

 wykształcenie wyższe medyczne, posiadane prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty, 

 posiadana specjalizacja w zakresie stomatologii dziecięcej lub ukończone szkolenie 

specjalizacyjne w zakresie stomatologii dziecięcej, 

 doświadczenie w realizacji minimum 1 badania epidemiologicznego z zakresu stomatologii 

dziecięcej. 

C. Termin realizacji zlecenia 

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: 

http://www.zebymalegodziecka.pl/


 

 

 

 realizacja pierwszej tury badań – w ciągu 40 dni roboczych od zakończenia pierwszego etapu, ne 

później niż do końca maja 2015 r., 

 realizacja drugiej tury badań – w okresie od stycznia 2016 r. do końca marca 2016 r. 

D. Warunki współpracy i wynagrodzenie 

Za realizację zadania objętego niniejszym zaproszeniem osoby wybrane w ramach niniejszego 

konkursu otrzymają wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł brutto za każde przeprowadzone badanie. 

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w oparciu o umowę zlecenia. 

E. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

Oferta powinna zostać przygotowana i złożona zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia 

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Termin złożenia oferty: 19 grudnia  2014 r. do godz. 14-tej 

4. Miejsce złożenia oferty: Biuro Projektu KIK-33, ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań, pok. nr 1014 

lub 1015 z dopiskiem na kopercie „Badania kliniczne”. 

Nie później niż w terminie składania ofert, oferty powinny zostać dostarczone do miejsca ich 

składania (oferty wysłane pocztą w terminie składania ofert ale dostarczone do miejsca składania 

ofert po tym terminie nie będą rozpatrywane). Biuro Projektu czynne jest w godzinach 08:00 – 15:30. 

F. Ocena ofert 

F1. Ocena formalna: 

Ocena formalna ofert będzie obejmowała weryfikację: 

1. Terminowości złożenia ofert. 

2. Kompletności złożonych dokumentów i ich zgodności w wzorem określonym 

przez Zamawiającego. 

3. Spełniania przez oferentów minimalnych kryteriów uczestnictwa w konkursie, określonych 

w pkt. B. niniejszego zaproszenia. 

Ocena formalna będzie miała charakter 0/1 („spełnia” – „nie spełnia”). Oferty niepoprawne pod 

względem formalnym zostaną odrzucone bez możliwości uzupełnienia. 

F2. Ocena merytoryczna: 

Ocena merytoryczna ofert zostanie przeprowadzona w stosunku do tych ofert, które zostaną uznane 

za poprawne pod względem formalnym. 



 

 

 

Ocenie w skali od 1 do 5 punktów ze strony Komisji podlegać będą łącznie następujące elementy: 

1. Posiadanie stopnia naukowego, ukończone dodatkowe kursy, szkolenia, studia podyplomowe 

itp. z zakresu powiązanego tematycznie z przedmiotem prowadzonych badań. 

2. Liczba publikacji naukowych z zakresu powiązanego tematycznie z przedmiotem 

prowadzonych badań w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 

3. Większe od wymaganego doświadczenie w zakresie realizacji badań klinicznych z okresu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Do realizacji zlecenia zaproszona zostanie osoba, której oferta uzyska najwyższą liczbę punktów 

spośród wszystkich ocenionych w trakcie oceny merytorycznej. 

G. Załączniki 

1. Formularz ofertowy 

  



 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Dane oferenta: 

Imię i nazwisko 
oferenta 

 

Adres, telefon, 
email 

 

 

Wykształcenie  

Doświadczenie w 
zakresie realizacji 
badań 
epidemiologicznych z 
zakresu stomatologii 
(ostatnie 3 lata przed 
terminem składania 
ofert)* 

 

Wykaz publikacji 
naukowych z zakresu 
powiązanego 
tematycznie z 
przedmiotem badań 
(ostatnie 3 lata przed 
terminem składania 
ofert)** 

 

 

* należy obligatoryjnie określić co najmniej termin realizacji badań (miesiąc i rok od – do), zleceniodawcę oraz rolę pełnioną w zespole 

badawczym 

** należy obligatoryjnie określić co najmniej miesiąc i rok każdej z publikacji 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert i nie wnoszę zastrzeżeń do jego 

treści. 

2. Informacje przedstawione w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą. 

3. Spełniam warunki określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. 

Załączniki: 

1. Referencje prowadzonych badań klinicznych w zakresie stomatologii oraz z realizacji tego 

rodzaju badań. 

2. CV kandydata zawierający dodatkowe informacje niezbędne do oceny złożonej oferty. 

 

 

 

          

       podpis oferenta 
 


