„Nowe kwalifikacje – kursy dla os. dorosłych z woj. śląskiego”
WND-RPSL.11.03.00-24-02EF/16
Rzeszów 12.06.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE w celu rozeznania rynku
Dotyczy: zaangażowania instruktorów oraz instruktorów-psychologów do poprowadzenia kursów
kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach projektu: „Nowe kwalifikacje – kursy dla os. dorosłych z woj.
śląskiego”
I. Nazwa i adres Zamawiającego
DREAM TEAM Anna Kawalec-Górczyńska
ul. Św. Faustyny 47, 35-330 Rzeszów
tel: 693023607, e-mail: biuro@dream-team.pl
NIP: 8133093588 REGON: 180229295
ΙΙ. Przedmiot zamówienia
Celem zamówienia jest zaangażowanie instruktorów oraz instruktorów-psychologów do poprowadzenia zajęć
w ramach kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy na obszarze woj. śląskiego, w sumie 3 edycje kursu,
każda dla 30 uczestników, w ramach projektu „Profesjonalny kierowca z woj. śląskiego”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Kurs składa się w sumie z 66 godzin (25h teorii i 41h praktyki), gdzie 24h teorii prowadzi ratownik
medyczny, pielęgniarka systemu lub lekarz systemu i 1h psycholog. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w
grupach 6-osobowych, gdzie 39h prowadzi ratownik medyczny, pielęgniarka systemu lub lekarz systemu, a
2h
psycholog.
Realizacja kursów nastąpi w okresie czerwiec 2017 – styczeń 2018. Pierwsza edycja szkoleń odbędzie się w
terminie: 23-25.06, 30.06-2.07, 7-9.07.2017. Dokładny termin pozostałych kursów oraz dokładne miejsce
organizacji zajęć podane zostaną co najmniej 5 dni przed ich rozpoczęciem.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Anna Kawalec-Górczyńska, tel: 693023607.
III. Złożenie oferty:
Złożyć ofertę mogą osoby fizyczne, które posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub firmy dysponujące
personelem posiadającym wymagane kwalifikacje, który delegują do prowadzenia zajęć w ramach projektu.
Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej
treści. Ofertę należy złożyć do dnia 19.06.2017r. do godz. 8:00 - dostarczyć drogą pocztową, mailową
lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (adres: 35-330 Rzeszów, ul. Św. Faustyny 47), e-mail:
biuro@dream-team.pl, decyduje data i godzina wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym
powyżej nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. Każdy oferent może złożyć
tylko jedną ofertę. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
IV. Kryteria oceny i wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria: a. kwalifikacje, b. deklarowana
dostępność czasowa, c. doświadczenie, d. cena. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, która
zaoferuje najniższą cenę, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganych kwalifikacji oraz dostępności
czasowej umożliwiającej sprawną realizację projektu. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, cena nie
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będzie kryterium decydującym o wyborze oferty.
Zamawiający może uznać za najkorzystniejszą więcej niż jedną ofertę i nawiązać współpracę z więcej niż
jedną osobą.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
(wynagrodzenie brutto wraz ze składkami ZUS po stronie pracodawcy, jeśli istnieje konieczność ich
odprowadzania). Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty obciążają Wykonawcę. Zaproponowane
ceny obowiązywać będą w całym okresie trwania umowy.
Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą telefoniczną lub mailową.
Oferty prosimy składać na poniższym Formularzu
Anna Kawalec-Górczyńska
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…............................................
….............................................
….............................................
nazwa i adres Oferenta

Formularz ofertowy
Ja niżej podpisana/y: …………………………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku, dotyczące zatrudnienia instruktorów oraz
instruktorów-psychologów do poprowadzenia zajęć w ramach kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy
w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – kursy dla os. dorosłych z woj. śląskiego” oświadczam, że
zapoznałem(am) się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń, a także
zdobyłem(am) wszelkie pozostałe informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

Dysponuję odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi w postaci:
Lp

Imię i nazwisko
instruktora

Kwalifikacje

RM = ratownik
medyczny, P =
pielęgniarka, L
= lekarz, PS =
psycholog

Liczba
godzin, którą
instruktor
może
poświęcić na
pracę w
projekcie tak,
aby nie
przekroczyć
limitu 276
godzin
całkowitego
czasu pracy
w miesiącu.
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Oferuję prowadzenie zajęć w cenie ….................................. PLN za godzinę brutto.
Przedstawiam doświadczenie w realizacji podobnych kursów:

Proszę o kontakt pod nr tel. …...............................
lub e-mailem na adres: ….....................................................

….........................................
data, miejscowość

……………….......……………………….
podpis Oferenta
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