
 
 

 
 

 
 
 
 

Projekt „Lepsze Jutro – Utworzenie i Prowadzenie Punktów Aktywizacji Społeczno - Zawodowej” współfinansowany  
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
Zielona Góra, dnia 16 kwietnia 2018r. 

 
Znak sprawy: …………………………. 
 
 

Zapytanie ofertowe 
o wartości nieprzekraczającej kwoty 50 tys. złotych netto 

 
 
 
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych 
ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra 
NIP: 929-17-05-358REGON: 970616900 
tel.: 68 452 72 71e-mail: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com 
 
zwany dalej Zamawiającym 
 

zaprasza do składania ofert na usługę: „Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy” w ramach projektu: „Lepsze 
jutro”(RPLB.07.04.02-08-0001/16) realizowanym przez Miasto Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej, 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi 
Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego,  Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów 
integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej 
realizowane przez ZIT Zielona Góra. Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku.  
 

I. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursu Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy zakończonych egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem 
kursu– zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu 
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408). Wykonawca zapewni materiały 
szkoleniowe w formie wydrukowanej (do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 
szkolenia), notatniki i przybory do pisania.  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przeprowadzenie 66-godzinnych kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, w tym co najmniej 25 
godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych – w grupach 
warsztatowych 6-osobowych – w sumie dla 80 osób. 

2. Nadzór merytoryczno-organizacyjny nad prowadzonymi kursami pod względem jakości, użycia  
wyposażenia, materiałów, treści i doboru kadry prowadzącej. 

3. Organizacja i przeprowadzenie egzaminu końcowego dla uczestników kursu. 
4. Współpraca z zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia, w celu maksymalizacji 

efektów jego realizacji – w tym spraw organizacyjnych. 
5. Realizacja kursów w okresie: maj 2018 r. – lipiec 2018 r. (preferowane  godziny popołudniowe i 

ewentualnie weekendowe) 
6. Miejsce realizacji kursu: powiat zielonogórski (gmina Sulechów, gmina Czerwieńsk, gmina Zabór) 

oraz Zielona Góra – Nowe Miasto. Sale szkoleniowe zapewnia Zamawiający, jednakże ze względu 
na trwający proces rekrutacji na chwilę obecną nie wskazuje się konkretnych miejsc szkoleń. 
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III. Określenie przedmiotu zamówienia według Kodów CPV/ Kod zamówienia według Wspólnego 
Słownika Zamówień: 
 

  80562000-1   Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy 
 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki: 
1) Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia - weryfikacja według załączonego wykazu prowadzonych 
szkoleń ze wskazaniem daty kursu, zleceniodawcy i liczby uczestników. 
Zamawiający wymaga jako warunek udziału w postępowaniu przeprowadzenia co najmniej  
3 szkoleń w powyższym zakresie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert (należy 
wypełnić odpowiednie pola w formularzu ofertowym, a ponadto przedstawić referencje (lub 
inne dokumenty o charakterze poświadczenia), że usługi powyższe zostały wykonane należycie. 

2) Posiada sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu oferty. 

3) Posiada kadrę dydaktyczną odpowiednią do przeprowadzenia zarówno zajęć teoretycznych, jak 
i praktycznych: co najmniej trzech wykładowców uprawnionych do prowadzenia kursu KPP tj. 
ratowników medycznych posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe 
(weryfikacja na podstawie wykazu ratowników medycznych), posiadanie stopnia Ratownika 
Medycznego i wykonywanie zawodu od 3 lat. 

4) Zapewni kadrę egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminów końcowych zgodnie z 
wymaganiami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia - weryfikacja na podstawie 
oświadczenia Wykonawcy w formularzu oferty. 

5) Zapewni materiały dydaktyczne i szkoleniowe na indywidualne potrzeby uczestników (do 
akceptacji przez Zamawiającego), dostosowane do potrzeb uczestników – Beneficjentów 
projektu. 

2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty powiązane z Zamawiającym w rozumieniu 
Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków. 

3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w odniesieniu do których wszczęto 
postępowanie upadłościowe, lub których upadłość ogłoszono. 

 

 

V. Kryteria oceny ofert/kryteria wyboru : 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 
wagą tych kryteriów: 
 

Kryterium Waga 

Cena ofertowa 60 punktów 

Doświadczenie w prowadzeniu kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 15 punktów 

Potencjał kadry dydaktycznej  25 punktów 
 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 
ilość punktów obliczonych wg wzoru:  

 P = OPc + OPd + OPk 
             gdzie:  
P – całkowita liczba punktów; 
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OPc – ocena punktowa za kryterium „Cena ofertowa” 
OPd– ocena punktowa za kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu kursów kwalifikowanej 
pierwszej pomocy” 
OPk - ocena punktowa za kryterium „Potencjał kadry dydaktycznej” 
 

3. Sposób obliczania punktów za poszczególne kryteria: 
1) Sposób obliczenia liczby punktów przyznanych za kryterium „Cena ofertowa”: 

a) cena oferty podana jest w PLN cyfrowo i słownie, i w kwocie brutto, 
b) cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w 

tym np. koszty materiałów dydaktycznych, 
c) cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen, 
d) cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji - wykonania zamówienia, 
e) w kryterium „Cena ofertowa” zostanie zastosowany wzór:  
 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =
najniższa cena oferowana brutto

cena badanej oferty brutto
 x 60  

 
2) W kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” ocena 

kryterium dokonana zostanie na podstawie wykazu kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 
przeprowadzonych w ciągu ostatnich 36 miesięcy (3 lat) przed dniem składania ofert.  
a) przeprowadzenie minimum 20 kursów KPP – 15 punktów 
b) przeprowadzenie minimum 10 kursów KPP – 8 punktów 
c) przeprowadzenie mniej niż 5 kursów KPP – 4 punkty 

3) W kryterium „Potencjał kadry dydaktycznej” ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie 
wykazu kadry / ratowników oraz dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia Ratownika 
Medycznego wraz z potwierdzeniem wykonywania zawodu od min. 3 lat 
a) przedstawienie min. 8 osób kadry osób uprawnionych do prowadzenia kursu KPP, w tym co 

najmniej 1 osoby z tytułem naukowym doktora nauk medycznych – 25 punktów 
b) przedstawienie minimum 5 osób kadry osób uprawnionych do prowadzenia kursu KPP – 12 

punktów 
c) przedstawienie minimum 4 osób kadry osób uprawnionych do prowadzenia kursu KPP – 5 

punktów 
4. Najkorzystniejsza oferta, to taka, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte kryteria. 
5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane 

do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego 
zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 

6. Zamawiający nie przewiduje  procedury uzupełniania ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający 
może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ofert. 

7. Zamawiający poprawi w ofertach: 
1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe. 

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

9. Ilekroć Zamawiający wymaga dokumentów za równoważne z oryginałem uważa się złożenie kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela 
(pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź w kopii poświadczonej za zgodność przez 
osobę/osoby uprawnioną do reprezentacji) 
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VI. Oferta powinna zawierać: 
 

1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę z załącznikami, w języku polskim i w formie pisemnej. 
2. Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).  
3. Do oferty należy dołączyć: 

1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik 2), 
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
3) Dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym na potwierdzenie doświadczenia.  

4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze zapytanie powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu. 

5. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jeśli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów, 
dokumenty nie będą spełniały wymogów niniejszego zapytania, oferta nie będzie podpisana. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 
7. Wykonawcy nie wolno dokonywać zmian merytorycznych we wzorach dokumentów przygotowanych 

przez Zamawiającego. 
 

 

VII. Sposób i miejsce złożenia oferty: 
 

1. Złożona oferta musi zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 
załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.  

2. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej  
zdekompletowanie, a każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę 
lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty,  
o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.  

4. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy Wykonawcy w formularzu 
oferty oraz innych załączonych do niej dokumentach powinny być czytelne. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, ul. 

Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r. do godz. 
9:00 osobiście, za pośrednictwem kuriera, posłańca lub poczty. W wyznaczonym terminie oferta w 
wersji oryginalnej musi być złożona w siedzibie zamawiającego. 

7. Wykonawca winien umieścić ofertę z załączonymi dokumentami w zamkniętej kopercie, opisać 
nazwą, adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta w ramach zapytania ofertowego na usługę: „Kurs 
kwalifikowanej pierwszej pomocy”  

8. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

 

VIII. Szczegółowa procedura Postępowania Ofertowego: 
 

1. Ocenie poddane zostaną tylko oferty spełniające warunki określone w niniejszym zapytaniu 
ofertowym.  

2. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
3. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 
4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie umieści odpowiednią informację na swojej 

stronie internetowej. 
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IX. Dodatkowe informacje 
 

1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest Krzysztof Smorąg, adres e-mail: 
zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com . 

2. Wszelkie pytania, wnioski i informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego lub 
mailem: zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com. Analogicznie odpowiedzi, zawiadomienia i informacje 
Zamawiającego będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zamawiający domniema, 
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na e-mail lub adres podany przez Wykonawcę zostało mu 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. Umowa na wykonanie usługi zostanie zawarta w formie pisemnej.  
6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez 
wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu 
ofertowym kryteria oceny.  

7. Poprzez złożenie oferty oferent akceptuje warunki postępowania wskazane w niniejszym Zapytaniu 
ofertowym i załącznikach do niego. 

 

 

X. Informacje końcowe 
 

1. Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt, niezależnie od wyniku niniejszego 
postępowania.  

2. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
wobec Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją niniejszego postępowania, za 
wyjątkiem odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie. 

3. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze. 
4. Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

w  siedzibie Zamawiającego. 
5. Wynagrodzenie za realizację usługi będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach  

projektu „Lepsze jutro” (RPLB.07.04.02-08-0001/16) realizowanego przez Miasto Zielona Góra / 
Centrum Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. 
Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów 
integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji 
społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. 
 

 

XI. Lista załączników 
 

1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 

 

 
 

Prezes 
Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych 

 
 

Romuald Malinowski 

 


