Koszalin, dn. 19.04.2011 r.

Zapytanie ofertowe
Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju
Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
w związku z realizacją projektu „Rozwój kadr regionalnej turystyki”, organizowanego w ramach
Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, składamy zapytanie ofertowe na organizację
i przeprowadzenie kursów „Zawodowy ratownik WOPR” zgodnie z poniższą specyfikacją.
I. Zamawiający:


Nazwa i adres Zamawiającego:
„Rozwój kadr regionalnej turystyki”
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin



Adres strony internetowej: www.kadryturystyki.zkip.pl

II. Przedmiot zamówienia:


Organizacja i przeprowadzenie 3 edycji kursów „Zawodowy ratownik WOPR”



Opis kursu: W ramach każdej edycji kursu „Zawodowy ratownik WOPR” zostanie
zorganizowany cykl szkoleń umożliwiających uczestnikom zdobycie kwalifikacji zawodowych,
uprawniających do wykonywania zawodu ratownika wodnego:
a) edycja I (kwiecień – czerwiec):


„Sternik Motorowodny” (30 godzin szkoleniowych),



„Ratownik WOPR” (50 godzin szkoleniowych),

b) edycja II (maj – czerwiec) i edycja III (sierpień – wrzesień):


„Ratownik Wodny Pływalni” (20 godzin szkoleniowych)

c) edycja III (sierpień – wrzesień):


„Ratownik Wodny Pływalni” (20 godzin szkoleniowych)



Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień: 80500000-9



Ilość uczestników:




12 osób / 1 edycję (łącznie 36 osób).

Czas realizacji kursów: IV – X 2011 roku – dokładne terminy poszczególnych kursów według
wskazania Zamawiającego.



Miejsce realizacji kursów: Koszalin, jezioro Jamno.



Kadra dydaktyczna: zgodna z przepisami dotyczącymi realizacji poszczególnych kursów.
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Oferent zapewnia we własnym zakresie:


sale szkoleniowe z dostępem do pomieszczeń sanitarnych,



sprzęt dydaktyczny,



kadrę dydaktyczną,



materiały szkoleniowe dla uczestników,



catering w trakcie trwania zajęć (kawa, herbata, woda, przekąski, lunch – jeśli czas
trwania zajęć wynosi min. 6 godzin / 1 dzień szkolenia).

Okres ważności oferty: do dnia 31 października 2011 roku.
III. Warunki udziału:
W zamówieniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim zapleczem,
sprzętem i kadrą dydaktyczną umożliwiającymi prawidłowe wykonanie zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie

zamówienia.
IV. Oferta powinna zawierać:


pełną nazwę Oferenta, dane tele-adresowe, NIP, REGON, numer rachunku bankowego,



odpis z rejestru KRS / wypis z EDG wystawione nie wcześniej niż 01.01.2011,



kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do przeprowadzenia
poszczególnych kursów,



proponowane programy poszczególnych edycji kursów, zgodne z przepisami prawodawstwa
krajowego i międzynarodowego (w tym ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz
decyzji Prezesa WOPR w sprawie programów kursów przygotowujących do egzaminów na
stopnie ratowników i instruktorów),



proponowany harmonogram realizacji pojedynczego kursu (w tym catering i przerwy kawowe),



wykaz kadry dydaktycznej – według wzoru:

Lp

Imię i nazwisko

Posiadane doświadczenie



opis materiałów szkoleniowych dla uczestników,



opis sal szkoleniowych,

Zakres obowiązków w ramach
kursów
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wykaz sprzętu i środków będących w posiadaniu Oferenta, umożliwiających prawidłową
realizację kursów,



informację o szkoleniach przeprowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat, w tym dot. szkoleń
realizowanych w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,



kalkulację realizacji zamówienia (w tym poszczególnych edycji kursów), zawierającą ceny
netto i brutto,



okres ważności składanej oferty,



oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o wykonanie zamówienia (załącznik nr 1).

V. Procedura:




Kryteria oceny ofert: O wyborze wykonawcy decydować będzie:


cena (20 pkt),



potencjał szkoleniowy (20 pkt),



doświadczenie Oferenta (20 pkt).

Termin i sposób dostarczenia oferty: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie
w siedzibie Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców, zaadresowanej na Biuro Projektu do dnia
26 kwietnia 2011 r. do godz. 15:00.



Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty.



Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert częściowych w ramach zamówienia.

VI. Pozostałe:


Oferty powinny zawierać ceny netto oraz brutto.

VII. Płatność: Płatność nastąpi na podstawie rachunku lub faktury VAT, przelewem, w ciągu 2 tygodni
od zakończenia danej edycji kursu.
VIII. Kontakt:
Aleksandra Szczerbatko
Specjalista ds. rekrutacji i informacji
„Rozwój kadr regionalnej turystyki”
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
ul. Piłsudskiego 6
75-511 Koszalin
tel./fax: (94) 34 22 770 wew. 5
e-mail: a.szczerbatko@zkip.pl
www.kadryturystyki.zkip.pl
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