Gdynia, 28.01.2019

Zapytanie ofertowe na usługi instruktorskie do projektu nr POWR.05.04.00-000127/18 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.
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. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80562000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy.
8. 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.
9. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi instruktorskiej na następujących kursach
certyfikowanych przez American Heart Association i International Trauma Life Support:
a) 30 edycji kursu Basic Life Support Healthcare Provider (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne dla
pracowników ochrony zdrowia) w wymiarze 8 j.l., w grupach po 12 osób/edycję (2 trenerów
na edycję).
b) 30 edycji kursu Advanced Cardiovascular Life Support (Zaawansowane czynności
resuscytacyjne u dorosłych) w wymiarze 24 j.l. w grupach po 12 osób/edycję (3 trenerów
/edycję)
c) 30 edycji kursu Pediatric Advanced Life Support (Zaawansowane czynności resuscytacyjne u
dzieci) w wymiarze 24 j.l. w grupach po 12 osób/edycję (3 trenerów / edycję)
d) 30 edycji kursu International Trauma Life Support (Postępowanie w obrażeniach ciała w opiece
przedszpitalnej) w wymiarze 30 j.l. w grupach po 12 osób/edycję (3 trenerów / edycję)
Kursy realizowane będą dla ratowników medycznych mieszkających lub pracujących w woj.
pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim w terminie luty 2019 –
grudzień 2020. W każdym z województw realizowane będą min. 4 edycje każdego z kursów.
Harmonogram kursów będzie każdorazowo ustalany z Wykonawcą.
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Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na przeprowadzenie wybranych kursów.
W związku ze specyfiką projektu Zamawiający dokona wyboru min. 3 i max. 15 Wykonawców, do
realizacji każdego z kursów, o najwyższej liczbie uzyskanych punktów, w związku z koniecznością
prowadzenia zajęć przez 3 trenerów/edycję i możliwością realizacji kursów równolegle w różnych
województwach.
Programy kursów obejmują następujące zagadnienia:
I.

Kurs BLS HCP
a) Najważniejsze zmiany w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych, zgodnie z Wytycznymi
2015 AHA;
b) Zasady wysokiej jakości resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO);
c) Łańcuch przeżycia opracowany przez AHA;
d) RKO z użyciem AED wykonywany u osób dorosłych, dzieci i niemowląt przez 1 lub 2
ratowników;
e) Różnice w technikach ratowniczych w przypadku osób dorosłych, dzieci i niemowląt;
f) Technika wentylacji z użyciem worka samorozprężalnego z maską u osób dorosłych, dzieci i
niemowląt;
g) Wykonywanie oddechów ratowniczych u osób dorosłych, dzieci i niemowląt;
h) Pomoc w zadławieniu u osób dorosłych, dzieci i niemowląt,
i) RKO z zastosowaniem zaawansowanego zabezpieczenia dróg oddechowych

II.

Kurs ACLS
a) Najważniejsze zmiany w zaawansowanych czynnościach resuscytacyjnych, odzwierciedlające
Wytyczne 2010 AHA Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania w
Zaburzeniach Krążenia;
b) Umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych, w tym skuteczne
uciśnięcia klatki piersiowej, korzystanie z worka samorozprężalnego z maską i obsługa AED;
c) Rozpoznawanie i wczesne leczenie zatrzymania oddechu i nagłego zatrzymania krążenia;
d) Rozpoznawanie i wczesne leczenie rytmów towarzyszących nagłemu zatrzymania krążenia, lub
do niego prowadzących.
e) Zabezpieczenie dróg oddechowych;
f) Powiązane tematy z zakresu farmakologii;
g) Postępowanie w przypadku ostrych zespołów wieńcowych (OZW) i udaru;
h) Efektywna komunikacja wewnątrz zespołu resuscytacyjnego, zarówno w roli lidera, jak i
członka.

III. Kurs PALS
a) RKO dzieci z zastosowaniem AED wykonywaną przez 1 i 2 ratowników;
b) RKO niemowląt wykonywaną przez 1 i 2 ratowników;
c) Postępowanie w zaburzeniach oddychania;
d) Zaburzenia rytmu serca i elektroterapię;
e) Dostęp naczyniowy;
f) Koncepcję resuscytacji zespołowej;
g) Dyskusję i symulację przypadków zatrzymania krążenia, oddechu oraz wstrząsu;
h) Systematyczną ocenę pediatryczną;
IV. Kurs ITLS
a) Zabezpieczanie miejsca zdarzenia;
b) Urazy poszczególnych części ciała;
c) Postępowanie z chorym we wstrząsie;
d) Postępowanie w oparzeniach;
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e) Specyfika urazów u dzieci, kobiet ciężarnych i osób starszych;
f) Postępowanie z poszkodowanym znajdującym się pod wpływem alkoholu i narkotyków;
g) Zatrzymanie krążenia po urazach.
10.
Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają umiejętności i doświadczenie do prowadzenia kursów wynikających z przedmiotu
prowadzonego postępowania.
Dla spełnienia niniejszego warunku wymaga się aby Oferent legitymował się łącznie:
 uprawnieniami instruktora American Heart Association lub International Trauma Life
Support w zakresie kursu, na który składa ofertę,
 odbyciem stażu pod nadzorem Instructor ‘s Faculty AHA w Polsce dla kursów AHA.
 odbyciem stażu pod nadzorem Instructor ‘s Faculty ITLS w Polsce dla kursów ITLS.
 przeprowadzeniem minimum 3 kursów, poza kursami stażowymi, certyfikowanych
przez American Heart Association lub International Trauma Life Support w zakresie
kursu, na który składa ofertę,
b) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
c) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
postanowień niniejszego postępowania oraz realizacji zamówienia,
d) zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym
uzgadnianym każdorazowo z Zamawiającym,
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do wyjaśnienia treści oferty lub przedłożenia
innych dokumentów, aniżeli wymienione w niniejszym zapytaniu, w celu zweryfikowania i
potwierdzenia prawdziwości oświadczeń w niej złożonych.
11.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów złożonych
przez Wykonawcę:
a) Formularz ofertowy zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
b) Oświadczenie dotyczące doświadczenia zawodowego instruktorów stanowiącego załącznik nr
2
c) Zaświadczenie o posiadaniu uprawnień instruktorskich lub kopię certyfikatu instruktora
American Heart Association lub International Trauma Life Support w zakresie kursu, który jest
przedmiotem oferty;
d) Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS) – dotyczy osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły:
„spełnia” – „nie spełnia”.
12.
Kryteria wyboru ofert
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: zostaną złożone przez Wykonawców
niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
Zamawiający oceni oferty na realizację usługi szkoleniowej na poszczególne kursy.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
A.
cena – 70% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty)
B.
doświadczenie zawodowe– 30% (weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego
załącznik do oferty)
Maksymalna liczba punktów: 100 pkt
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Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B, gdzie:
Ad. A – Cena
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Liczba punktów =

Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert na dany kurs

x 100 x 70%

Cena brutto badanej oferty
Cenę za przedmiot danej części zamówienia tj. wybranego kursu Oferent przedstawia w „formularzu
oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, i musi zawierać wszystkie koszty Zamawiającego z tytułu składek ZUS oraz podatku (dla osób
fizycznych) oraz podatku VAT (jeśli dotyczy), a także innych kosztów np. dojazdu na miejsce kursu,
noclegu.
Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto za przeprowadzenie 1 godziny lekcyjnej zajęć
(45 minut) zawierającą wszystkie koszty Zamawiającego.
Ad. B – Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia kursów w obszarze tematycznym
zgodnym z przedmiotem zamówienia.

Oferta otrzyma punkty za kryterium „Doświadczenie zawodowe” na podstawie załączonego
oświadczenia na podstawie poniższej punktacji (max. 30 punktów).
Lp.
1.
2
3.

Waga:
Zrealizowanie od 4 do 6 kursów certyfikowanych przez AHA lub ITLS
Zrealizowanie od 7 do 9 kursów certyfikowanych przez AHA lub ITLS
Zrealizowanie 10 i więcej kursów certyfikowanych przez AHA lub ITLS

Znaczenie:
10 pkt.
20 pkt
30 pkt.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczby punktów otrzymane za
kryterium cena oraz doświadczenie zawodowe stanowić będą końcową ocenę oferty na poszczególne
części zamówienia tj. rodzaje kursów oceniane oddzielnie.
Łącznie w ramach wszystkich ww. kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Zamawiający dokona wyboru min. 3 i max 15 wykonawców usługi na dany rodzaj kursu o najwyższej
liczbie łącznej uzyskanych punktów.
Jeżeli wybrane oferty przekroczą przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może
przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie.
13.

Zakres wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym
kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zawarte jest w treści formularza ofertowego.
14.

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 słownie, 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 05.02.2018 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. +48 502 705 250 Osoba do kontaktu: Andrzej
Kołacki.
15.

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 na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Zamawiający odrzuci z udziału w postępowaniu Oferentów, którzy:
a) nie odpowiadają warunkom określonym w zapytaniu, bądź których oferty nie zostaną uzupełnione
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
b) zaoferowali rażąco niską cenę, a pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nie złożyli wyjaśnień
w zakresie zaproponowanej ceny, lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferty zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia,
c) zaoferowali cenę przekraczającą zaplanowaną przez Zamawiającego wartość (stawkę godzinową za
prowadzenie kursu, którą Zamawiający określił we wniosku o dofinansowanie projektu) i nie podjęli
negocjacji w zakresie obniżenia ceny,
d) w następstwie dokonania przez Zamawiającego czynności wyjaśniających treść oferty okazało się, iż
zawiera nieprawdziwe dane lub oświadczenia.
e) uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru jego oferty
Jeżeli nie można dokonać wyboru min. 3 i max. 15 ofert najkorzystniejszych, ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, 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
Ofertach pierwotnych. W przypadku, gdy Wykonawca/Wykonawcy, którego/których 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 Wykonawcę.
Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
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16.

Zmiany w umowie

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.:
a) okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b) ostatecznej liczby godzin,
c) zasad płatności,
d) zabezpieczenia i kar umownych,
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.
Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez
Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
a) opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu
przez Strony w wysokości 5% kwoty brutto określonej w Umowie za każdy dzień opóźnienia,
licząc od dnia, w którym obowiązek powinien być dopełniony;
b) odstąpienia od Umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn nieleżących po stronie Zleceniodawcy
lub odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Zleceniobiorca w wysokości 50% kwoty brutto określonej w Umowie;
c) jeśli Zleceniobiorca nie wykonał lub wykonał w sposób nienależyty przedmiot zamówienia, a
także w przypadku, gdy Zleceniodawca wezwał Zleceniobiorcę do poprawienia lub uzupełnienia
tej czynności zamówienia, a zamówienie poprawione przez Zleceniobiorcę w dodatkowym
terminie nadal ma wady lub Zleceniobiorca odmówił usunięcia wad zamówienia Zleceniobiorca
zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 25% kwoty brutto określonej w Umowie.
Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy osobom
trzecim.
17. Upublicznienie zapytania
Upublicznienie zapytania na stronach internetowych
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz www.rescuepro.pl
18.




Załączniki:
Nr 1 Formularz ofertowy
Nr 2 Oświadczenie dotyczące doświadczenia zawodowego instruktora
Nr3 Wzór umowy na usługi instruktorskie
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