
Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń dla 

strażaków OSP w ramach realizacji projektu Przygotowany Wolontariusz. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1  

Stowarzyszenie Wodne Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, os. W. 

Witosa 19/4 zwane dalej Zamawiającym,  zaprasza do składania ofert w postępowaniu, 

którego przedmiotem jest usługa  polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy, sternika motorowodnego, pilarza- drwala i wspinaczki linowej, łącznie dla 100 

uczestników, w celu realizacji projektu  „Przygotowany Wolontariusz” współfinansowanego ze środków 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

I. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zapytanie to zostało skierowane do sześciu potencjalnych oferentów, a także umieszczone na stronie 

Zamawiającego. 

II. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzenia szkoleń na: 

a) Kwalifikowana pierwsza pomoc 

b) Sternik motorowodny 

c) Pilarz- drwal 

d) Wspinaczka linowa 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) Kwalifikowana pierwsza pomoc 

- szkolenie siedmiodniowe, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 19 marca 2007 r. „W 

sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, dla czterech grup po 9 osób każda. Minimalny 

wymagany zakres tematyczny przedstawiony jest w załączniku nr  IIa. 



b) Sternik motorowodny 

- szkolenie dwudniowe, przygotowujące do zdania egzaminu na patent sternika motorowodnego, dla 

czterech grup szkoleniowych po 10 osób każda. Minimalny wymagany zakres tematyczny przedstawiony 

jest w załączniku nr  IIb. 

c) Pilarz- drwal 

- szkolenie czternastodniowe, przygotowujące do prowadzenia prac leśnych, dla grupy ośmioosobowej. 

Minimalny wymagany zakres tematyczny przedstawiony jest w załączniku nr  IIc. 

d) Wspinaczka linowa 

- szkolenie sześciodniowe, przygotowujące do pracy w warunkach górskich/ leśnych, dla dwóch grup po 8 

osób każda. Minimalny wymagany zakres tematyczny przedstawiony jest w załączniku nr  IId. 

Informacje dodatkowe: 

Zamawiający de realizacji zadania zapewnia wyposażoną salę szkoleniową. 

III Wymagania wobec Wykonawcy: 

Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie określonym przedmiotem zamówienia. 

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem 

postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania. 

Weryfikacja spełnienia wymogów będzie się odbywała na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego 

w formularzu ofertowym. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty ekonomii 

społecznej, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie 

przedmiotu zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i prawnej umożliwiającej realizację 

zlecenia. 



Zamawiający może dokonać weryfikacji spełnienia powyższych wymagań na każdym etapie postępowania. 

W przypadku stwierdzenia, że podmiot nie spełnia ww. wymagań Zamawiający oferta podmiotu zostanie 

odrzucona. 

IV Termin realizacji zamówienia: od dnia 10 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 
2020r. 

Oferent składając ofertę w niniejszym postępowaniu jednocześnie akceptuje warunki postępowania. 

V Miejsce i sposób składania oferty 

W ramach rozeznania rynku, oferty należy złożyć w oryginale osobiście, pocztą lub kurierem do biura 

projektu na adres Wodne Pogotowie Ratunkowe, z siedzibą w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, os. W. 

Witosa 19/4 lub mailowo na adres biuro@wodnepogotowieratunkowe.org.pl do dnia 10.01.2020 r. 

do godz. 13:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty). 

VI Kryteria oceny ofert: 

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena 100% 

Opis sposobu przyznawania punktacji: 

Cena: 100% – wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru: 

najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert 

————————————————————— x 100 

cena netto wskazana w badanej ofercie 

Brane pod uwagę będę wartości netto (bez podatku VAT) wyrażone w PLN. 

VII Wytyczne dotyczące składanej oferty: 

Kompletna oferta powinna zawierać: 

1. Nazwę i adres oferenta. 
2. Wypełniony formularz ofertowy z cenami.  
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osobowy uprawnione do występowania w obrocie 

prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny bądź opatrzony pieczęcią 
imienną. 

VIII Zastrzeżenia 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do zapytania. O każdej 
zmianie będzie informował oferentów. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej- tj. Do złożenia oferty na 
przeprowadzenie tylko szkoleń w jednej tematyce. 



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania 
przyczyny. 

4. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert po ich otwarciu. 
5. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe projektu Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych  z realizacją 
zadania oraz odstąpienia od udzielenia zamówienia. 

6. Zamawiający może żądać od oferentów udzielania wyjaśnień związanych ze złożoną ofertą. 
7. Cena podana przez Wykonawcę będzie obowiązywała w całym okresie realizacji umowy  i 

nie będzie podlegała zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy. 

IX Załączniki 

Zał. 2 Wzór oferty 

Zał. 3 Klauzula informacyjna 

Zał. 4 minimalne zakresy tematyczne szkoleń- od IIa do IId.  

 


