STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11,
www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl,
PN-EN ISO 9001:2009

Słubice, dnia 21.09.2015 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi
szkoleniowo - warsztatowej podczas imprezy plenerowej w ramach realizacji
przez Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja
zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13
Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa proszę o złożenie oferty cenowej.
I. Zamawiający
Powiat Słubicki, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel. 95 759 20 10, fax 95 759 20 11, NIP 598-14-60-085
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowo - warsztatowej podczas
imprezy plenerowej w miejscowości Słubice, w dniu 26 września 2015 r. w godzinach 14.0017.00 (teren parku przy Szpitalu Powiatowym w Słubicach).
Wykonawca zapewni minimum 2 osoby do przeprowadzenia warsztatów oraz badań.
Temat szkolenia: Ratownictwo medyczne u dzieci - pierwsza pomoc przedmedyczna.
Zakres szkolenia:
a) Bezprzyrządowe metody udrażniania górnych dróg oddechowych
b) Ocena podstawowych czynności życiowych wg algorytmu ABC
c) Stosowanie pozycji atraumatycznych w zależności od odniesionych obrażeń
d) Zastosowanie pozycji bezpiecznej
e) przekładanie poszkodowanego z brzucha na plecy i z pleców na brzuch
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa:
 Rozpoznanie ostrej niewydolności oddechowej i krążenia
 Technika prowadzenia zewnętrznego masażu serca u dzieci
 Prowadzenie wentylacji zastępczej metodami: usta-usta, usta-nos, usta-usta-nos
oraz:
 Praktyczne ćwiczenia na temat stanów zagrożenie życia - umiejętność postępowania
w stanach zagrożenia życia.
 Zagadnienia związane ze stanami nagłego zatrzymania krążenia i zastosowaniem
automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 Praktyczne ćwiczenia z użyciem AED. Bezpieczne i prawidłowe zastosowanie
automatycznej defibrylacji zewnętrznej.
Czas trwania ww. szkolenia: 2 godziny.
Ponadto ratownicy (przez jedną godzinę) zapewnią bezpłatny pomiar cukru we krwi oraz
pomiar ciśnienia krwi (zamawiający zapewnia urządzenia do pomiaru: ciśnieniomierz,
gleukometr wraz z paskami testowymi) uczestnikom imprezy. Wykonawca powinien
zapewnić płyn do dezynfekcji, jednorazowe jałowe gazy, jednorazowe rękawiczki oraz inne
niezbędne do badania rzeczy.
III. Termin wykonania Zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: Słubice 26 września 2015 r. w godzinach
14.00-17.00
IV. Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
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V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
 ukończyli policealną szkołę średnią i uzyskali dyplom ratownika medycznego, lub
 ukończyli szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w specjalności
ratownictwo medyczne realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści
kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie
ratownik medyczny i uzyskała tytuł licencjata,
 posiadają doświadczenie w doradztwie lub szkoleniach na temat chorób układu krążenia
u dzieci.
Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu złoży stosowne
oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.
VI. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie
z tytułu należytej realizacji zamówienia.
VII. Opis przygotowania oferty
Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne
poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem
osoby/osób sporządzających ofertę.
VIII. Kryteria wyboru oferty
Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający
podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z
najniższą ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy
Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
IX. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 24 września 2015 r., do godz. 11.00.
Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (wg dołączonego wzoru - zał. Nr 1)
w wyznaczonym terminie - mailem lub faxem (mail: p.kowalczyk@powiatslubicki.pl,
fax: 95 759 20 11), bądź pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie
Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach (na parterze w Biurze Obsługi
Interesanta).
X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym
postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub
telefonicznie).
XI. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Starosta Słubicki
PIOTR ŁUCZYŃSKI
Załączniki:
1. Zał. Nr 1 - Formularz oferty
2. Zał. Nr 2 - Oświadczenie
3. Zał. Nr 3 - Wzór umowy
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Załącznik Nr 1
Nazwa i adres oferenta:
……………………………
NIP …………………
REGON …………….

Przystępując
do
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na świadczenie usługi szkoleniowo - warsztatowej podczas imprezy plenerowej
w ramach projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego
stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego ze środków norweskiego
mechanizmu finansowego w ramach działania programu PL 13 Ograniczenie
społecznych nierówności w zdrowiu, składamy następującą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto: ……………….. zł (słownie: …………………………………………………)
brutto: ………………. zł (słownie: ………………………………………………...)
w tym podatek VAT w wysokości …….. %.

2. Oferujemy
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

na

warunkach

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni.

........................................................
(podpis i pieczęć wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)

……………………..
(miejscowość i data)
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Załącznik Nr 2
..................................................
(dane adresowe Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
na świadczenie usługi szkoleniowo - warsztatowej podczas imprezy
plenerowej w ramach realizacji przez Powiat Słubicki projektu pn.:
„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu
życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu
PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa
Informuję(my), że spełniam(y) warunki udziału w
określone w zapytaniu ofertowym, oraz oświadczmy iż:

postępowaniu

1. Posiadam(y) wymagane wykształcenie (wykonawca świadczący
usługi ukończył policealną szkołę średnią i uzyskali dyplom ratownika
medycznego, lub ukończył szkołę wyższą lub wyższą szkołę
zawodową na kierunku lub w specjalności ratownictwo medyczne
realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia
oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w
zawodzie ratownik medyczny i uzyskała tytuł licencjata).
2. Posiadam(y) doświadczenie w doradztwie lub szkoleniach na temat
chorób układu krążenia u dzieci.

..............................................................
(podpis wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)
……………………..
(miejscowość i data)
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Załącznik nr 3
UMOWA Nr …../15
Zawarta w dniu ……………. w Słubicach
Pomiędzy Powiatem Słubickim – Starostwem Powiatowym z siedzibą
w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,
w imieniu którego działają:
Starosta Słubicki

-

Piotr Łuczyński

Wicestarosta Słubicki

-

Tomasz Stupienko,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu

-

Anny Górskiej

zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ,
a
……………………………………………………… zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ.
§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przeprowadzi warsztaty - szkolenie
na temat „Ratownictwo medyczne u dzieci – pierwsza pomoc przedmedyczna”, dla
dzieci uczestniczących w imprezie plenerowej pod nazwą „Biała Sobota”, w dniu
26.09.2015 r. trwającej w godz. od 14.00 do 17.00, których opiekunowie prawni
wyrażą taką wolę na terenie parku przy Szpitalu Powiatowym w Słubicach, w ramach
projektu „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w
Powiecie Słubickim” w Słubicach.
2. W ramach warsztatów, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przeprowadzi
szkolenie/oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu :
bez przyrządowej metody udrażniania górnych dróg oddechowych,
oceny podstawowych czynności życiowych wg algorytmu ABC,
stosowania pozycji atraumatycznych w zależności od odniesionych obrażeń,
zastosowania pozycji bezpiecznej,
pprzekładania poszkodowanego z brzucha na plecy i z pleców na brzuch,
resuscytacji krążeniowo – oddechowej, w tym rozpoznania ostrej
niewydolności oddechowej i krążenia, techniki prowadzenia zewnętrznego
masażu serca u dzieci, prowadzenia wentylacji zastępczej metodami: ustausta, usta-nos, usta-usta-nos.
g) stany zagrożenie życia - umiejętności postępowania w stanach zagrożenia
życia,
h) stan nagłego zatrzymania krążenia z zastosowaniem automatycznego
defibrylatora zewnętrznego (AED),
i) użycie AED (Bezpieczne i prawidłowe zastosowanie automatycznej defibrylacji
zewnętrznej).

a)
b)
c)
d)
e)
f)

3. W ramach warsztatów, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapewni w czasie
(min. jednej godziny) po przeprowadzeniu szkolenia o którym mowa w ust. 2
bezpłatny pomiar cukru we krwi oraz pomiar ciśnienia krwi wszystkim uczestnikom
imprezy, którzy wyrażą taką wolę (zamawiający zapewnia urządzenia do pomiaru:
ciśnieniomierz, gleukometr wraz z paskami testowymi). Wykonawca powinien
zapewnić płyn do dezynfekcji, jednorazowe jałowe gazy, jednorazowe rękawiczki
oraz inne niezbędne do badania rzeczy.
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§2

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do
należytego wykonania niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza nadto, że:
1) ukończył szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku lub w
specjalności ratownictwo medyczne realizującą w programie nauczania co
najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą
programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny i uzyskała tytuł
licencjata,
2) posiada doświadczenie w doradztwie lub szkoleniach na temat chorób
układu krążenia u dzieci.
§3
1. Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się
do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty ………… zł złotych netto
( słownie: ………… złotych) (+ VAT), tj. łącznie kwotę……. zł (słownie: …….
złotych) brutto.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury (rachunku)
wystawionego przez Wykonawcę w terminie do 7 dni licząc od dnia realizacji
usługi.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę na fakturze (rachunku) w terminie 14 dni od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury (rachunku) Zamawiającemu.
4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru,
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, stwierdzający należyte i
zgodne z umową wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określonego.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w niniejszym paragrafie obejmuje
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
6. Za dzień zapłaty uznaje się, dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§4
1.

W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie:
sto złotych), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

2.

W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania umowy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego
karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

3.

W przypadku odstąpienia Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę
umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

4.

W sytuacji, gdy wysokość kary umownej nie pokryje powstałej w wyniku
niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia
szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
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§5
1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie za
porozumieniem Stron,
2. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym. O stwierdzeniu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
Wykonawcę na piśmie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę
prowadzenia działalności gospodarczej, złożenia przez Wykonawcę lub osobę
trzecią w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy zostało
wszczęte w odniesieniu do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne lub
naprawcze.
§6
1. Żadnej ze Stron nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących
przepisów.
3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu
Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Strony będą starały się rozwiązywać zaistniałe problemy w sposób polubowny, a
w razie braku wspólnych rozwiązań poddają się rozstrzygnięciom przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca

Zamawiający
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