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Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta Rybnika  .

Zamawiający:
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi określonej w przedmiocie zamówienia. 
Nazwa zadania:
„Szkolenie „przypominające” z   zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych 
do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pracowników Służby bhp 
i ppoż.”.
Określenie przedmiotu zamówienia:
	Przedmiotem zamówienia jest:
1) 	Przeprowadzenie szkolenia przypominającego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu Miasta Rybnika wyznaczonych 
do realizacji czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, obsługi apteczek pierwszej pomocy oraz defibrylatora AED oraz pracowników Służby bhp i ppoż. (grupa do 45 osób).  
2)	Program szkolenia pracowników Urzędu Miasta Rybnika  będzie obejmował:
- szkolenie przypominające z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy:
Program szkolenia:
Motywacja do czynności ratowniczych,
Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy, postępowanie z tłumem,
Bezpieczeństwo na miejscu wypadku,
Elementy anatomii i fizjologii człowieka – triada przeżycia,
Łańcuch ratunkowy, łańcuch przeżycia,
Skuteczne sposoby wzywania pomocy,
Ocena stanu poszkodowanego,
Omdlenie,
Poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,
Niedrożność dróg oddechowych – zadławienie u dorosłych i u dzieci,
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i u dzieci,
Wstrząs jako stan bezpośredniego zagrożenia życia,
Rany i krwotoki,
Nagłe zachorowania: zawał serca, cukrzyca, atak drgawek, duszności, udar mózgu,
Szybkie badanie poszkodowanego w sytuacjach urazowych,
Uszkodzenia głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa i miednicy,
Uszkodzenia kończyn i stawów (złamania, zwichnięcia, skręcenia),
Oparzenia termiczne i chemiczne,
Postępowanie przy porażeniu prądem elektrycznym,
Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, lekami,
Ukąszenia, użądlenia, pogryzienia,
Apteczka pierwszej pomocy.
 
Ćwiczenia:
Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona (bezpieczna)
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
Tamowanie krwotoków.
Pozycja przeciwwstrząsowa.
Postępowanie przy zakrztuszeniu
Wykonywanie opatrunków
Unieruchamianie kończyn
	Użycie defibrylatorów AED


	Zleceniobiorca zapewni profesjonalny sprzęt oraz środki dydaktyczne niezbędne 
do przeprowadzenia szkolenia. 
	Zleceniodawca udostępnieni Zleceniobiorcy pomieszczenia do realizacji przedmiotu umowy.
	Zleceniobiorca przeprowadzi jednodniowe szkolenie w terminie ustalonym 
z Zleceniodawcą -  nie później niż do dnia 29.06.2018 r. 

Po zakończonym szkoleniu Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy zaświadczenia ukończenia szkolenia / kursu przez uczestników. 
	Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaświadczenia wraz z fakturą 
za wykonanie przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia 29.06.2018 r.

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
      Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
	Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy  stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 


Opis sposobu obliczania ceny 
	Na załączonym formularzu ofertowym, w sposób czytelny należy przedstawić cenę całkowitą przedmiotu zamówienia netto i brutto za określony przedmiot zamówienia.  
Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
	Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą 
w złotych polskich.






Osoby po stronie Zamawiającego wyznaczone do porozumiewania się z Wykonawcami: 
	Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Pan Adam ABRAHAMCZYK –Starszy Specjalista ds. bhp tel. (32)  43 92 222  lub   507 275 687.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w następujących godzinach tj.: od poniedziałku do piątku 
w godzinach od  8.00  do 15.30
	W razie nieobecności Pana Adama Abrahamczyka zastępstwo pełni 
Pan Wojciech Bartosz – Kierownik Referatu Gospodarczego  tel. (32) 43 92 031.


Miejsce składania ofert:
Ofertę cenową na wypełnionym formularzu cenowo-ofertowym można:
	przesłać drogą elektroniczną na adres: BHP@um.rybnik.pl 
	przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Urząd Miasta Rybnika 
Wydział Administracyjny, ul.Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.
	złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2.  
Termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć w terminie do  12 marca  2018  r. 
(liczy się data wpływu oferty do  Urzędu Miasta Rybnika).
Termin realizacji zamówienia i inne wymagania:
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie w terminie ustalonym 
z Zleceniodawcą nie później niż do 29.06.2018 r. 
Zamawiający ustali z Wykonawcą termin i miejsce realizacji usługi. 
Warunki płatności:
Płatność  zrealizowana zostanie przelewem na konto podane na rachunku lub fakturze przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania  przedmiotu zamówienia oraz  rachunku lub faktury.  

Informacje o formalnościach: 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 
	Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych
Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę, lecz zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową 
 
      Załącznik - formularz ofertowy


NACZELNIK WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO 

Jacek RECLIK 
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Wykonawca 
Nazwa firmy

Adres firmy


Kod pocztowy, miejscowość, ulica, województwo
NIP

REGON

Tel.

e-mail


Służba bhp i ppoż. 
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
                                       	   44-200 Rybnik

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Ad.2402.2.2018 prowadzone w oparciu 
o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), na realizację zadania pn.:
Szkolenie „przypominające” z   zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych 
do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pracowników Służby bhp i ppoż., 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
	Oferujemy realizację  usługi: 

Lp.
Rodzaj usługi
Szacunkowa ilość osób
wartość netto 
[ zł ] 
wartość brutto 
[ zł ]
1.
Szkolenie „przypominające” z   zakresu pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pracowników Służby bhp 
i ppoż.
45



	Zapoznaliśmy się z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej, do realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego.

Wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane 
z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia. 
	Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
	Zleceniobiorca oświadcza, iż w chwili zawarcia niniejszej umowy
zatrudnia  zleceniobiorców lub pracowników w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j.: Dz.U.2015.2008 z dnia 2015.12.01), co oznacza iż nie stosuje się do niego postanowień ww. ustawy.

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,
	Jesteśmy / nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT.
	W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 
	podpisania umowy

ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy
 imię i nazwisko …………………………….tel.………………...., e-mail: …………………………






Data:
/ podpis i pieczęć Wykonawcy / 

 

