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         Gdynia, dnia 26.10.2018r. 
ZO/11/2018 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 

na: 
 

Kurs Pediatric Advanced Life Support 
 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy; 
2. Wzór umowy; 
3. Wzór wykazu usług; 
4. Wzór wykazu osób. 

 
§ 1 

Oznaczenie Zamawiającego 
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Żwirki i Wigury 14 
81-394 Gdynia  
E-mail: zampub@pogotowie.gdynia.pl 
Adres strony internetowej: www.pogotowie.gdynia.pl 
 

§ 2 
Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie udzielone zostanie w trybie zapytania ofertowego poniżej równowartości kwoty ważonej w 
złotych 30.000 Euro w oparciu o wewnętrzy Regulamin. 
 

§ 3 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzenia trzech zamkniętych kursów „PALS – 
Pediatric Advanced Life Support” dla ratowników medycznych i pielęgniarek zatrudnionych w Miejskiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, 

2. Kursy należy przeprowadzić w trzech terminach. 
3. Liczba osób do przeszkolenia ogółem  – 45 osób, tj.:    

a. Termin I  - 26.11.2018 – 27.11.2018  - 15 osób 
b. Termin II - 03.12.2018 – 04.12.2018  - 15 osób 
c. Termin II - 05.12.2018 – 06.12.2018  - 15 osób 

4. Kurs dla każdej grupy powinien trwać 14 godzin, rozłożony na 2 dni  po 7 godzin dziennie - w jednym 
ciągu i kończyć się zaliczającym egzaminem teoretycznym i praktycznym. 

5. Przyjmuje się, że 1 godzina prowadzonego kursu = 60 minut, 
6. Kurs musi być certyfikowany przez American Heart Association, 
7. Tematyka szkolenia ma obejmować następujące zagadnienia: 

a) Przedstawienie kursu PALS 
b) PALS – aktualnie obowiązujące wytyczne w resuscytacji dzieci 
c) Postępowanie w niewydolności oddechowej u dzieci 
d) RKO z użyciem AED u dzieci 
e) Megacode oraz koncepcja pracy zespołowej podczas resuscytacji 
f) NZK (VF/VT bez tętna) u dzieci 
g) Dostęp doszpikowy/donaczyniowy 
h) Wstrząs u dzieci 
i) PEA/Asystole u dzieci 
j) Bradycardia /Tachycardia u dzieci 
k) Zajęcia symulacyjne postępowanie w zatrzymaniu krążenia. Różne scenariusze. 

 
8. Każdy uczestnik kursu otrzyma Certyfikat, oraz wpis do książeczki doskonalenia zawodowego (12 

punktów edukacyjnych) 

http://www.pogotowie.gdynia.pl/
mailto:biuro@pogotowie.gdynia.pl


 - 2 - 

9. Miejsce wykonania zamówienia: Zamawiający udostępnia bezpłatnie Wykonawcy własne 
pomieszczenia na przeprowadzenie kursów w siedzibie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
Gdyni SP ZOZ ul. Białowieska 1. 

10. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt, sprzęt dydaktyczny, niezbędny do 
należytego przeprowadzenia kursów. Wykonawca zapewnia n. w. sprzęt dydaktyczny: 
a. manekin szkoleniowy dziecka,   
b. manekin do intubacji dziecka,  
c. zestaw sprzętu medycznego (defibrylator, maski, rurki, respirator, laryngoskop, itp.) 
d. pomoce multimedialne, 
e. materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, 

11. Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi dla Zamawiającego Harmonogram kursu. 
 

§ 4 
Termin realizacji zamówienia 

1. Termin I  - 26.11.2018 – 27.11.2018  - 15 osób 
2. Termin II - 03.12.2018 – 04.12.2018  - 15 osób 
3. Termin II - 05.12.2018 – 06.12.2018  - 15 osób 
 

§ 5 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

1. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 
1) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to 
w tym okresie, wykonał minimum 2 kursy PALS dla ratowników medycznych i pielęgniarek. 

 
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu, do oferty należy 
załączyć Wykaz wykonanych usług w zakresie wskazanym powyżej w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, 
że usługi te zostały wykonane należycie – według wzoru Załącznika nr 5 do Zapytania. 
 

2) Dysponuje lub będzie dysponował do realizacji realizacji zamówienia co najmniej lekarzem 
systemu lub pielęgniarką systemu, lub ratownikiem medycznym posiadającymi min. 5 letnie 
doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych, posiadającego min. 3 letnie 
doświadczenie w prowadzeniu kursów dla ratowników i pielęgniarek. 
 

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę w/w warunku udziału w postępowaniu, do oferty należy 
załączyć: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za nadzór, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru 
Załącznika nr 4 do Zapytania. 
 

§ 5 
Kryteria oceny oferty, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie 
danego kryterium oceny oferty. 
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 
 
Kryterium: cena – znaczenie 60% 
 
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego 
wzoru: 

                                              
      C min 

                                 X =                                x 60 pkt.  
                                               C O 

gdzie: 
 
X – wartość punktowa ocenianego kryterium 
C min – najniższa cena ze złożonych ofert 
Co – cena badanej oferty 
 
Kryterium: Doświadczenie w prowadzeniu kursów PALS dla ratowników medycznych i 
pielęgniarek – znaczenie 40% 
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W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: 
W kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu kursów dla ratowników medycznych i pielęgniarek” oferta 
może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 
Kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu kursów dla ratowników medycznych i pielęgniarek” oferta 
będzie oceniania według następującej formuły: 
 
- doświadczenie 1 rok i poniżej – 0 pkt. 
- doświadczenie od 1 - 3 lat – 20 pkt. 
- doświadczenie powyżej 3 lat – 40 pkt. 
Doświadczenie należy podeprzeć listami referencyjnymi, opiniami, z wyraźnie widniejącą datą 
wystawienia, ew. przeprowadzenia kursu. 
 
Ocena końcowa oferty: 
 
Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena”, kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu 
kursów PALS dla ratowników medycznych i pielęgniarek”  

 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
 

 § 7 
Termin składania ofert oraz miejsce składania ofert 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zampub@pogotowie.gdynia.pl    
2. Termin składania ofert upływa dnia 05.11.2018 r., o godz. 12:00. 
 

§ 8 
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą, oraz przekazywaniu 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

    Wykonawcami. 
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający upoważnia: Grzegorz Bebłowski, e-mail: 

zampub@pogotowie.gdynia.pl 
2. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod tym 
pojęciem Zamawiający rozumie przesłanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, dokumentu oraz 
informacji w formie podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e załącznika do wiadomości). Zawsze 
dopuszczalna jest forma pisemna. 

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

 
§ 9 

Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 

1 do Zapytania. 
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
4. 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.  

5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy 
lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 

§ 10 
Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu, powinien 
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 
zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny netto 
stawki i wartości podatku VAT oraz ceny brutto. 
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§ 11 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której 
wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


