
 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 
W związku z realizacją działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w zakresie małych 
projektów, w ramach osi IV LEADER PROW na lata 2007-2013, Etyliniarze –Motocykliści 
Ziemi Średzkiej zapraszają do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi: przeprowadzenie 
szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w ramach projektu „Motocykliści są wszędzie!”

I. ZAMAWIAJĄCY

Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej
ul. Henryka Sucharskiego 17
63-000 Środa Wielkopolska

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.  Określenie  przedmiotu  zamówienia:  przeprowadzenie  szkoleń  z  zakresu  pierwszej 
pomocy:
- przygotowanie prezentacji i materiałów teoretycznych, 
-  przygotowanie  warsztatów  praktycznych  z wykorzystaniem  materiałów  szkoleniowych 
zapewnionych przez wykonawcę tj. fantomy dziecko i dorosły do prowadzenia resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej,  fantom-  anatomiczny przekrój  głowy do  nauki  udrażniania  dróg 
oddechowych 
- czas trwania : 2 dni po 4 godziny
- odbiorcy: 2 dni po 20 osób
III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:

1. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.
2. Co najmniej 5 lat tytułu zawodowego ratownika medycznego.
3. Co najmniej 3 lata stażu jako ratownik medyczny na zespołach wyjazdowych zespołu 

ratownictwa medycznego
4. Dostarczenie niezbędnych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 
 Planowany termin realizacji zadania: 31 stycznia 2015 r. i 07 lutego 2015 r. 

V. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 
Oferta powinna być dostarczona osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, e-maila na 
adres Etyliniarze –Motocykliści Ziemi Średzkiej, ul. Henryka Sucharskiego 17, 63-000 Środa 
Wielkopolska, dawid@etyliniarze.pl, Tel. 511 50 99 62 do dnia16.01.2015 r. 
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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3. W  toku  badania  i oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  oferentów  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.

4. Zamawiający dopuszcza tylko kompleksową ofertę.
5. Oferta musi zawierać:

 Proponowaną stawkę brutto 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena: 55%
Doświadczenie i kwalifikacje: 45%
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  wybranego  Oferenta  
do dnia 19.01.2015  r. w celu podpisania stosownej umowy.

Pieczęć firmy

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:
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przeprowadzenie 2 szkoleń z zakresu pierwszej pomocy

Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę:

Netto: …………………………………………………….………………………………….
Brutto: ……………………………………………………………..zł. ( w tym ….% VAT)
Brutto słownie: ……………………………………………………………………………..

1. Oświadczam, że akceptuję warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone przez 
Zamawiającego w Zaproszeniu.

2. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań- doświadczenie i kwalifikacje 

Podpisano

………………………………………..
/Pieczęć i pospis/

                                                Miejscowość……………………… Dnia……………………….
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