Gdynia, 26.01.2019

Zapytanie ofertowe na usługi wynajmu sal szkoleniowych do projektu nr
POWR.05.04.00-00-0127/18 pn. „Ratownik medyczny z certyfikatem! bezpłatne kursy BLS, ACLS, PALS i ITLS” w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Nazwa projektu: „Ratownik medyczny z certyfikatem! - bezpłatne kursy BLS, ACLS, PALS i ITLS”
2. Numer projektu: POWR.05.04.00-00-0127/18
3. Lider projektu (Zamawiający): RescuePro s.c. Marek Dąbrowski, Andrzej Kołacki
4. Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020
5. Tryb wyboru wykonawcy usługi: zasada konkurencyjności (powyżej 50 tys. zł netto) określona w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
(wersja z dnia 17 lipca 2017)
6. Miejsce realizacji zamówienia: Kursy realizowane będą w województwach: pomorskim, kujawskopomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Zamawiający planuje organizację kursów w
miastach wojewódzkich lub innych o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., z możliwością dojazdu
komunikacją publiczną, w tym kolejową.
7. Finansowanie zamówienia: Zamówienie w ramach projektu nr POWR.05.04.00-00-0127/18 pn.
„Ratownik medyczny z certyfikatem! - bezpłatne kursy BLS, ACLS, PALS i ITLS” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.4
Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Łączna wartość projektu wynosi 1 505 306,88
zł. Projekt dofinansowany w 84,28 % ze środków europejskich.
8. Kod CPV: 70130000-1
9. Przedmiot zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotów dysponujących min. 2 salami przystosowanymi
do realizacji szkoleń z zakresu ratownictwa dla przynajmniej 15 osób, w tym osób z
niepełnosprawnościami, posiadające zaplecze sanitarne na tym samym piętrze. Wykonawca
zapewni, w ramach kursu BLS, jedną salę mieszczącą 15 osób wyposażoną w krzesła i min. 3 stoły.
Zamawiający zastrzega możliwość ustawienia i złożenia stołów w dowolnej aranżacji tak, aby
można było wykonywać ćwiczenia praktyczne. W ramach pozostałych kursów (ACLS, PALS, ITLS),
wykonawca zapewni 2 sale usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym salę mieszczącą 15
osób wyposażoną w krzesła i min. 3 stoły oraz salę mieszcząca 8 osób wyposażoną w krzesła i
min. 2 stoły. Zamawiający zastrzega możliwość ustawienia i złożenia stołów w dowolnej aranżacji
tak, aby można było wykonywać ćwiczenia praktyczne.
b) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty na sale do wszystkich kursów objętych projektem
(BLS, ACLS,PALS i ITLS) w danym województwie. Wszystkie zaproponowane sale muszą znajdować
się w tym samym budynku. W przypadku złożenia oferty tylko na kurs BLS lub tylko na kursy
ACLS,PALS,ITLS, oferta nie zostanie poddana ocenie.
c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane województwa.
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d) Sale zlokalizowane powinny być na terenie administracyjnym miast wojewódzkich lub innych
miast w wymienionych województwach o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., w miejscu dobrze
skomunikowanym i dostępnym dla osób bez samochodu (tj. w odległości do 5 km od dworca
głównego PKP lub dworca autobusowego i do 1000 m od przystanku autobusowej komunikacji
miejskiej. W odległości max. 500 m od budynku, w którym mieszczą się sale powinien znajdować
się ogólnodostępny parking.
e) W każdym z województw odbędą się minimum 4 edycje szkoleniowe (4 x 8 dni szkoleniowych).
Łącznie w ramach przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przewidziano
realizację:
 max. 30 edycji kursu BLS HCP (1 edycja – 1 dzień *8 godzin),
 max. 30 edycji kursu ACLS (1 edycja – 2 dni *12 godzin),
 max. 30 edycji kursu PALS (1 edycja – 2 dni *12 godzin),
 max. 30 edycji kursu ITLS (1 edycja – 3 dni *12 godzin),
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów wynajmu sali
w zależności od harmonogramu realizacji projektu.
f) Planowane zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku oraz w weekendy w terminach
uzgodnionych z Zamawiającym.
g) Wykonawca musi być właścicielem lub dysponować w/w salami szkoleniowymi mieszczącymi
odpowiednio 15 i 8 osób, spełniającymi wymagania odpowiedniego oświetlenia tj. dostęp światła
dziennego oraz całodobowego oświetlenia, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas
prezentacji multimedialnej. Sale winny zapewniać łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka +
przedłużacz). Większa sala powinna być wyposażona w ekran lub przynajmmniej jedną białą (lub
bardzo jasną) pionową ścianę, na której można wyświetlać obraz z rzutnika. W większej sali
powinien znajdować się flipchart z papierem i mazakami oraz bezpłatny dostęp do
bezprzewodowego Internetu. Toalety powinny być dostosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnością i znajdować się na tym samym piętrze co sale szkoleniowe, a w przypadku
gdy sala szkoleniowa będzie zlokalizowana na innym piętrze niż parter, zapewniona będzie
możliwość korzystania z windy łatwo dostępnej dla osób z niepełnosprawnością. Sale winny być
ogrzewane poza sezonem letnim zapewniając komfort ciepła uczestnikom projektu, trenerom i
personelowi obsługi oraz zapewniać warunki dyskrecji (sale zamknięte, bez możliwości
przebywania osób niebiorących udziału w kursach). Wykonawca zapewni możliwość umieszczenia
w widocznym miejscu (przynajmniej na drzwiach sali szkoleniowej) informacji o realizacji kursów
zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego.
10.
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają na wynajem sale określone
w przedmiocie zamówienia, w tym dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami spełniające
warunki wymienione w pkt. 9.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie:
a) formularza ofertowego wraz z oświadczeniami stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego
b) aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS)
11.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych
w pkt. 10 dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z formularzem oferty.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły:
„spełnia” – „nie spełnia”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed ostatecznym wyborem oferty, do sprawdzenia czy
zaproponowane sale faktycznie spełniają wymagania określone w pkt. 8 zapytania. W przypadku, gdy
sale nie będą spełniały wymaganych warunków, oferta zostanie odrzucona.
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12.
Kryteria wyboru ofert
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców
niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
Cena – 100% (weryfikowana na podstawie cen zaproponowanych w formularzu oferty).
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następujących wzorów:
Cena brutto badanej oferty = Cena brutto wynajmu 1 sali (BLS) + Cena brutto wynajmu 2 sal
(ACLS,PALS,ITLS)
Liczba punktów =

Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert
Cena brutto badanej oferty

x 100

Maksymalna liczba punktów - 100. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów otrzymana za kryterium „cena” będzie końcową oceną oferty. Oferty, które uzyskają
największą liczbę punktów w danym województwie zostaną uznane przez Zamawiającego za oferty
najkorzystniejsze. Zamawiający może wybrać kilku Wykonawców usług, których oferty będą
najkorzystniejsze w danym województwie. Jeżeli najkorzystniejsze oferty przekroczą przyjęte w
budżecie projektu stawki za wynajem sal szkoleniowych, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje
cen w tym zakresie.
13.
Termin i miejsce składania ofert
Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać wszelkie koszty Zamawiającego oraz
uwzględniać podatek VAT (jeśli dotyczy). Oferent nie może zmienić cen po złożeniu oferty. Ofertę
należy złożyć wraz z załącznikami, w terminie do 03.02.2019 r. do godz. 23.59 poprzez email:
projekt2@rescuepro.pl (jeden plik w formacie .jpg albo .pdf) lub pocztą na adres korespondencyjny
(liczy się czas wpłynięcia oferty do zamawiającego): RescuePro s.c., ul.Strzelców 40/24, 81-586
Gdynia. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. X`
Osoba do kontaktu: Andrzej Kołacki
14.
Informacje inne
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana,
uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na
realizację niniejszego zamówienia.
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców którzy złożyli ofertę w ciągu 3
dni roboczych od zakończenia postępowania.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w
złożonych ofertach. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do wybory kolejnej
najkorzystniejszej oferty. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
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Wykonawcę. Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane czytelnie przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
15.
Zmiany w umowie, kary umowne
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w
celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w
drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2. ostatecznej liczby dni wynajmu sal,
3. zasad płatności,
4. zabezpieczenia i kar umownych,
5. wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego
uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających tę
zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.
Oferent akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar
umownych:
a. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w
formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu nie
zrealizowania przedmiotu najmu w terminie ustalonym przez Strony, zgodnie z zasadami
określonymi w umowie, w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu najmu,
który nie został zrealizowany z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
b. Potwierdzenie nienależytego wykonania odbioru przedmiotu Umowy zostanie każdorazowo
wykazane w protokole rozbieżności. Musi on zawierać uwagi i zastrzeżenia Najemcy względem
Wynajmującego, co do nienależycie wykonanej usługi ze wskazaniem jakich naruszeń
Wynajmujący względem Najemcy.
16. Upublicznienie zapytania
Zapytanie
umieszczone
w
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiającego www.rescuepro.pl

Bazie
oraz
na

Konkurencyjności
stronie
internetowej

17. Załączniki:
 Nr 1 Formularz ofertowy
 Nr 2 Wzór umowy na wynajem sal szkoleniowych
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