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Zapytanie  
 
Dot.: przeprowadzenia procedur medycznych zgodnie z  zapisami projektu RPMMA.09.02.02-IP-14-
052/17,  pt: „Nowoczesna diagnostyka i  rehabilitacja dla dzieci z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym” (RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 

 
Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego – 08.00 – 21.00 
Praca w weekendy: sobota i/lub niedziela w godzinach 08.00 – 16.00  
Ilość dzieci objętych projektem – 104 
Ilość wizyt /konsultacji – 350-450 
Termin realizacji usługi: od 01.10.2018r. do 31.12.2020r. 
Harmonogram: ustalany każdorazowo w zależności od możliwości i potrzeb Zamawiającego.  
 
Dot. zadania  
„Opracowanie wyników, postawienie celów terapii, zaplanowanie cyklu terapeutycznego”  

 
 

 

Lp. Opis czynności 

1.  Wsparcie administracyjno-fizjoterapeutyczne w trakcie konsultacji lekarskiej dzieci w wieku 5-
18 lat ze zdiagnozowanym MPD, zgodnie z ustalonym harmonogramem w razie potrzeby 
również w soboty i/lub niedziele 

2.  Kompletacja dokumentacji medycznej zgodnie ze specyfikacją zadań opisanych w RKZ i RPZ 

3.  Czynny udział w procesie rehabilitacji – analizie trójpłaszczyznowej chodu  

4.  bezpośrednia współpraca z lekarzem rehabilitacji medycznej świadczącym usługi w ramach 
projektu oraz personelem wykonującym badanie trójpłaszczyznowej analizy chodu 

5.  uczestnictwo w procesie leczenia - aktualizowanie indywidualnych planów rehabilitacji każdego 
pacjenta i nadzór nad jego przebiegiem 

6.  dokumentowanie przebiegu procesu leczenia w  systemie informatycznym KA-Medica 

7.  stała kontrola dokumentacji i aktualizacja celów rehabilitacji 

8.  dbanie o czystość i porządek miejsca świadczenia usług oraz powierzony sprzęt 

9.  udzielanie informacji uczestnikom projektu i osobom zainteresowanym udziałem projekcie, 
przyjmowanie uwag i sugestii i przekazywanie do koordynatora projektu 

10.  współpraca z innymi członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentom 
skutecznej terapii na wysokim poziomie 

11.  Wsparcie w opracowywaniu wyników badań, analiza wyników projektu 

12.  znajomość i przestrzeganie praw pacjenta 

13.  inne czynności związane z obsługą uczestników projektu i wymagane do prawidłowej realizacji 
udzielanych świadczeń 

14.  usługi będą świadczone w okresie od podpisania umowy do 31.12.2020 r.  
 

 
 
Wymagania dotyczące osób świadczących usługi -obligatoryjne:  
 

Lp. Wymagania 
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1.  udokumentowane doświadczenie w terapii (rehabilitacji) dzieci i młodzieży oraz łatwość w 
nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z dziećmi 

2.  doświadczenie w prowadzeniu badań analizy chodu  - przed podpisaniem umowy Zamawiający 
zweryfikuje deklarowane umiejętności 

1.  wykształcenie wyższe kier. Fizjoterapia - min. licencjat  

2.  doświadczenie w udzielaniu świadczeń fizjoterapeutycznych - min. 2 lata. 

3.  umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole 

4.  umiejętność prawidłowej kompletacji i archiwizacji dokumentacji medycznej zgodnie z zakresem 
zadań dot. projektu RPMA.09.02.02.-IP.01-14-052/17 

5.  odpowiedzialność, dokładność, punktualność 

6.  zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań 

7.  dobra znajomość obsługi komputera 

8.  wysoka kultura osobista i zadbany wygląd 

 

Doświadczenie w pracy z urządzeniem G-EO System (stacjonarny robot do  terapii chodu) będzie dodatkowym 

atutem - przed podpisaniem umowy Zamawiający zweryfikuje deklarowane umiejętności. 

Ofertę można składać osobiście, w siedzibie Centrum Rehabilitacji Constance Care Kierszek ul. 
Działkowa 125 lub drogą elektroniczną na adres: info@constancecare.pl  nie później niż do 
27.09.2018r. 
Miejsce świadczenia usługi: Centrum Rehabilitacji Constance Care 05-500 Kierszek ul. Działkowa 125 

Łączna ilość usług -  ok. 400 konsultacji , z uwzględnieniem  kompletacji i aktualizacji dokumentacji 
medycznej związanej  z tym zadaniem oraz z podsumowaniem wyników (efektów) programu. 
Zamawiający  wybierze 1 ofertę która spełnia wszystkie wymagania. 
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