ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020, w Podręczniku beneficjenta Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz na podstawie wewnętrznych zasad
wynikających z Regulaminu dokonywania wydatków w Grupie Regionalnej GOPR Grupie
Beskidzkiej
Zamówienie
stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest
współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz przez budżet państwa.
I.ZAMAWIAJĄCY
Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa
Beskidzka; 43-370 Szczyrk, ul. Dębowa 2; NIP 736 10 39 808 zaprasza do złożenia
ofert na zadanie polegające na przeprowadzeniu szkoleń medycznych z zakresu
postępowania z poszkodowanymi w warunkach taktycznych w środowisku cywilnym
realizowanych w projekcie “Bezpieczne pogranicze - szkolenia transgraniczne
ratowników górskich z Polski i Słowacji” w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 5 trzydniowych szkoleń
medycznych z zakresu postępowania z poszkodowanymi w warunkach taktycznych w
środowisku cywilnym (TECC - Tactical Emergency Casualty Care) dla ratowników Grupy
Beskidzkiej GOPR oraz Pogotowia Górskiego ze Słowacji (HZS):
łączna liczba szkoleń - 5,
czas trwania jednego szkolenia - 3 dni,
łączna liczba uczestników - 60 (12 osób / 1 szkolenie/ 1 dzień szkoleniowy = min.
8 godzin dydaktycznych).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.
2.
Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w oparciu o bazę szkoleniową stacji
ratunkowej Grupy Beskidzkiej GOPR na Hali Miziowej w Beskidzie Żywieckim w terminie
od 08.08.2022 do 15.08.2022 r.
III.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) certyfikowanie Wykonawcy przez NAEMT - National Association of Emergency
Medical Technicians - Stosowny certyfikat Wykonawca jest zobowiązany dołączyć
do oferty.
Zamawiający dokona weryfikacji w/w warunku na podstawie złożonego oświadczenia o
spełnianiu warunków (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego), według formuły „spełnia” / „nie spełnia” oraz na podstawie
dołączonego dokumentu.

b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia zapewniających wykonanie zamówienia –
min. 5 -cio letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ratownictwa
taktycznego.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert do
nadal, prowadził usługi szkoleniowe w zakresie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona weryfikacji w/w warunku na podstawie złożonego
oświadczenia o spełnianiu warunków (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego), według formuły „spełnia” / „nie spełnia
IV.KRYTERIUM OCENY OFERT
1.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
cena brutto -100%,
Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj.
zapewnienie kadry instruktorskiej oraz sprzętu medycznego niezbędnego do
przeprowadzenia szkolenia, z wyłączeniem kosztów zakwaterowania i wyżywienia kadry
instruktorskiej, które Zamawiający zapewnia Wykonawcy w miejscu realizacji przedmiotu
zamówienia.
2.
Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem
VAT).
V.TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Ofertę należy złożyć do dnia 22.07.2022 r. do godz. 16:00:
Poprzez Portal Baza Konkurencyjności, elektronicznie na adres poczty
elektronicznej: poczta@beskidy.gopr.pl,
pisemnie na adres: Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego Grupa Beskidzka, 43-370 Szczyrk, ul. Dębowa 2.
2.
Otwarcie złożonych przez Wykonawców ofert nastąpi 25.07.2022 o godz. 09:00.
3.
Informacja z otwarcia ofert zostanie wysłana do wszystkich Oferentów.
VI.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.
Termin przeprowadzenia 5 trzydniowych szkoleń medycznych z zakresu
postępowania z poszkodowanymi w warunkach taktycznych w środowisku cywilnym
ustala się na okres od 08.08.2022 r. do 22.08.2022 r.
2.
Dopuszcza się zmianę warunków zawartej umowy z Wykonawcą, w tym również
terminu realizacji zamówienia w porozumieniu z Wykonawcą – szczegółowy zakres
dopuszczalnych zmian umowy zawarto w treści SWZ.
VII.WARUNKI WYKLUCZENIA
1.
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi, który nie spełnia warunków
udziału oraz powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Zamawiający dokona weryfikacji w/w warunku na podstawie złożonego oświadczenia o
spełnianiu warunków (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego), według formuły „spełnia” / „nie spełnia

VIII.WYBÓR OFERTY
1.
W toku badania Ofert Zamawiającemu przysługuje prawo do wyjaśnienia oferty
złożonej przez Wykonawcę, uzupełnienia oferty, poprawy oczywistej omyłki pisarskiej,
rachunkowej lub innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z zaproszeniem do
złożenia oferty, a niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
2.
W przypadku kiedy cena oferty będzie budziła wątpliwości Zamawiającego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnienia.
3.
Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli:
Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów nie
złożył ich w wyznaczonym terminie lub złożył dokumenty niespełniające wymagań
Zamawiającego,
Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego do wyjaśnienia oferty lub ceny
ofertowej budzącej wątpliwości w wyznaczonym terminie nie złożył stosownych
wyjaśnień,
oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny a po wezwaniu przez Zamawiającego do
poprawy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawę błędu/ów,
treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty.
IX.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
2.
Zamawiający zastrzega możliwość niewybrania żadnej oferty lub unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny.
X.KLAUZULA INFORMACYJNA
1.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej “RODO”, Zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Górskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
klauzula
informacyjna
jest
dostępna
na
stronie
www.gopr.pl/ochrona-danych-osobowych.

