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         Gdynia, dnia 16.04.2019r. 
ZO/04/2019 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 

na: 
 

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych  
w ramach doskonalenia zawodowego 

 
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 
doskonalących dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego 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.:    

1) Termin I  - 09-10-11.07.2019 r.,16-17-18.07.2019 r.  - 15 osób 
2) Termin II - 10-11-12.09.2019 r., 17-18-19.09.2019 r.- 15 osób 
3) Termin II - 12-13-14.11.2019 r., 19-20-21.11.2019 r.- 15 osób 

4. Kurs dla każdej grupy powinien trwać 48 godzin, rozłożony na 6 dni po 8 godzin dziennie w tym 15 
godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych i 3 godziny egzaminu zaliczającego 
Przyjmuje się, że 1 godzina prowadzonego kursu = 45 minut, 

5. Tematyka szkolenia ma obejmować następujące zagadnienia: 
1) system Ratownictwa Medycznego na terytorium RP i innych krajach – 2 godziny zajęć 

teoretycznych, 
2) system powiadamiania ratunkowego – 30 minut zajęć teoretycznych, 
3) łączność - alfabet międzynarodowy, zasady komunikacji, podstawy przekazu telemedycznego – 30 

minut zajęć teoretycznych, 
4) jednostki współpracujące z systemem zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

(Dz. U. z dnia 8 września 2006 r. z późn. zm.) – 30 minut zajęć teoretycznych, 
5) lotnicze pogotowie ratunkowe, zasady korzystania, sposób wezwania – 1 godzina zajęć 

teoretycznych, 
6) zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowia, podawanie leków różnymi drogami 

– 2 godziny zajęć teoretycznych, 
7) medyczne czynność ratunkowe:  

a) ocena pacjenta, będącego w stanie nagłego zagrożenia zdrowia - 1 godzina zajęć  
praktycznych, 

b) układanie pacjenta w stanie zagrożenia życia w pozycji właściwej lub w zależności od  
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c) rodzaju urazu - 1 godzina zajęć praktycznych, 
d) prowadzenie   podstawowej   i   zaawansowanej   resuscytacji   krążeniowo - oddechowej  
e) u dorosłych i dzieci – 3 godziny zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych,  
f) przywracanie drożności dróg oddechowych bez przyrządowe i przyrządowe - 3 godziny  
g) zajęć praktycznych, 
h) intubacja dotchawicza w nagłym zatrzymaniu krążenia i prowadzenie wentylacji zastępczej - 3 

godziny zajęć praktycznych, 
i) podawanie tlenu, wspomaganie oddechu, odsysanie – 1 godzina zajęć praktycznych, 
j) wykonywanie defibrylacji ręcznej i zautomatyzowanej, wykonywanie kardiowersji  
k) i stymulacji zewnętrznej – 1 godzina zajęć praktycznych, 
l) wykonywanie kaniulacji żył na kończynach oraz żyłach szyjnych, dojście doszpikowe  - 1 

godzina zajęć teoretycznych i 1 godzina zajęć praktycznych, 
m) odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnej – 1 godzina zajęć praktycznych, 
n) cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy i płukanie żołądka  - 30 minut zajęć 

teoretycznych, 
o) pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań – 30 minut zajęć teoretycznych,  
p) opatrywanie ran, tamowanie krwotoków,  unieruchamianie złamań, zwichnięć,  

unieruchamianie kręgosłupa – 2 godziny zajęć praktycznych, 
q) odbieranie porodu w warunkach poza szpitalnych – 30 minut zajęć teoretycznych, 
r) segregacja medyczna w przypadku zdarzeń masowych i katastrof – 2 godziny zajęć 

teoretycznych i 1 godzina zajęć praktycznych,  
s) podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczania skutków zdrowotnych zdarzenia – 

1 godzina zajęć praktycznych, 
t) przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu – 3 godziny zajęć 

praktycznych 
8) wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanego  - 1 godzina zajęć 

teoretycznych i 1 godzina zajęć praktycznych, tym: 
a) stres 
b) wpływ stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie, 
c) zespół stresu pourazowego i jego objawy, 
d) sytuacje trudne w kontakcie z poszkodowanym, 
e) zespołowe rozwiązania problemów, 
f) radzenie sobie ze stresem. 
 

6. Każdy uczestnik kursu otrzyma Certyfikat, oraz wpis do książeczki doskonalenia zawodowego (120 
punktów edukacyjnych) 

7. 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. 

8. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt, sprzęt dydaktyczny, niezbędny do 
należytego przeprowadzenia kursów. Wykonawca zapewnia n. w. sprzęt dydaktyczny: 
1) manekin szkoleniowy osoby dorosłej,   
2) manekin szkoleniowy dziecięcy 5 – 7 lat, 
3) manekin szkoleniowy niemowlęcy, 
4) manekin do intubacji osoby dorosłej,  
5) manekin do intubacji dziecka 5- 7 lat, 
6) manekin do intubacji niemowlęcia, 
7) zestaw sprzętu medycznego (defibrylator, maski, rurki, respirator, laryngoskop, opatrunek 

wentylowy, ssak, zestaw triage,  itp.) 
8) pomoce multimedialne, 
9) materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, 

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

§ 4 
Termin realizacji zamówienia 

Termin I  - 09-10-11.07.2019,16-17-18.07.2019 r.   
Termin II - 10-11-12.09.2019, 17-18-19.09.2019 r. 
Termin II - 12-13-14.11.2019, 19-20-21.11.2019 r. 

§ 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: 
-  3 kursy doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych,  
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-  2 kursy zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych (ALS/ACLS). 
-  2 kursy zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci i niemowląt (PALS) 

 
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, psychologiem posiadającym 
min. 3 letnie doświadczenie zawodowe. 
 

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 doskonalących dla ratowników medycznych, 
ALS/ACLS, PALS – znaczenie 40% 
 
W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: 

• Kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu kursów doskonalenia zawodowego dla ratowników 
medycznych” oferta może uzyskać 20 pkt. 

• Kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu kursów dla ratowników medycznych, pielęgniarek i 
lekarzy z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych- ALS/ACLS” 
oferta może uzyskać 10 pkt. 

• Kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu kursów dla ratowników medycznych, pielęgniarek i 
lekarzy z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci i niemowląt- PALS” 
oferta może uzyskać 10 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 doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych, kursów ALS/ACLS/ PALS dla 
ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy”  

 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
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 § 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 23.04.2019 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. 

 
§ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 5 - 

Załącznik Nr 1 do Zapytania 
 
 
 

 
 

OFERTA  
na 

 
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych  

w ramach doskonalenia zawodowego 
 

………………………………………………………………………………………...…………………………… 
nazwa firmy Wykonawcy  

 
………………………………………………………………………………………………………..…………… 

adres 
 

…………………………………………………………………………………………………….………………… 
Regon/NIP 

 
……………………………………………………………………………………………….……………………… 

telefon, faks, e-mail 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Kurs doskonalący dla ratowników medycznych w ramach 
doskonalenia zawodowego 
 
1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy za cenę  

Nazwa 
Cena jednostkowa 

netto 
Cena jednostkowa 

brutto 
ilość Wartość brutto 

Kurs 
doskonalący 

dla 
ratowników 
medycznych  

w ramach 
doskonalenia 
zawodowego 

 
 

 3  

Razem X X X  

 

2. Jednocześnie oświadczam, że: 
1) zapoznałem się i akceptuję w całości warunki zawarte w Zapytaniu; 
2) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej 

oferty; 
3) zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Zapytaniu nr 2 do Zapytania i 

zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, 
na warunkach określonych w Zapytaniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.     

2.    

 
 

 

 

 
 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 


