Zbąszyń, dnia 01.02.2019 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zbąszyniu
ul. Mostowa 10
64-360 Zbąszyń

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13.ZSP.ZP.2019
Zamawiający, prowadząc postępowanie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania
cenowego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej dla 126 osób: 84 nauczycieli oraz 42 pracowników
niepedagogicznych.
Czas trwania szkolenia: 5 godzin na 1 uczestnika, w tym: teoria, pokaz na sprzęcie, ćwiczenia
praktyczne indywidualne i grupowe (liczbę grup ustala Wykonawca i przedstawia w
programie i harmonogramie szkolenia)
Zajęcia mają być prowadzone przez instruktora pierwszej pomocy – niniejsza osoba ma
posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu udzielenia pierwszej pomocy,
uprawnienia do przeprowadzania kursów z zakresu pierwszej pomocy.
Ponadto Wykonawca zapewnia: bezpłatne materiały szkoleniowe, fantomy do ćwiczeń
resuscytacji, materiały do dezynfekcji i środki ochrony osobistej, opatrunki i bandaże,
sztuczną krew itp.
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić z należytą starannością szkolenia, zgodnie z
programem i harmonogramem zajęć zatwierdzonym przez Zamawiającego, wydać
uczestnikom odpowiedni dokument potwierdzający ukończenie szkolenia.

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Szkolenie odbywać się będzie w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu.
Szkolenie prowadzone będzie w terminach i godzinach uzgodnionych pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, nie później jednak niż do dnia 28 lutego 2019 r. Dopuszcza się
możliwość przeprowadzania szkoleń w soboty dla pracowników niepedagogicznych oraz od
poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 dla nauczycieli.

3. Wymagania: o udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
c) przedstawią program i harmonogram szkolenia.

4. Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego:
- 70% cena,
- 30% zaproponowany program zajęć oraz harmonogram przebiegu zajęć
5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
- program zajęć i harmonogram przebiegu zajęć,
- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do
wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt.1.
6. Opis sposobu przeliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli
występuje;
b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 08.02.2019r.
do godz. 10.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń lub w postaci skanu drogą elektroniczną na
adres: spzbaszyn@interia.pl (w tytule emaila wpisać: „oferta na szkolenie”) lub pocztą
tradycyjną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360
Zbąszyń.
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
8. Termin związania ofertą: 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej jednostki.
10. Podpisanie umowy/zamówienia:
Zapytanie ofertowe ma charakter poglądowy i nie jest wiążące.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów w Wykonawcą jest:
Ewelina Materna tel. 68 3866085
z poważaniem
Dyrektor ZSP w Zbąszyniu
Teresa Małycha

