W związku z przyznaniem Powiatowi Łosickiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Łosicach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 na
realizację projektu nr RPMA.09.01.00-14-5564/16 pod nazwą SZANSA NA LEPSZE JUTRO
W POWIECIE ŁOSICKIM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do złożenia oferty na

Szkolenia pierwszej pomocy – poprowadzenie zajęć (trener)
Szkolenia pierwszej pomocy – podręczniki, przeprowadzenie egzaminu,
wystawienie certyfikatów międzynarodowych

I. Zamawiający
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
tel. 833590551 faks 833571941
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa usługi:
a. Szkolenia pierwszej pomocy – poprowadzenie zajęć (trener)
b. Szkolenia pierwszej pomocy – podręczniki, przeprowadzenie egzaminu,
wystawienie certyfikatów międzynarodowych
2. Liczba osób objętych szkoleniem:
a. 10 osób z niepełnosprawnościami
b. 7 osób młodych przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę
zastępczą
3. Termin realizacji 19-21 kwietnia 2017
4. Czas realizacji szkolenia – 17 godzin (w tym 15 godzin szkolenia + 2 godziny egzaminu)
dla każdej z dwóch grup. Zajęcia grupowe.
Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące
45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, długość przerw może być ustalona
w sposób elastyczny.
5. Wymagane minimum programowe:
a. wprowadzenie do tematyki pierwszej pomocy,
b. motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
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regulacje prawne oraz obowiązek pomocy,
bezpieczeństwo ratownika,
zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
ocena poszkodowanego,
skuteczne wezwanie pomocy specjalistycznej,
zabiegi podtrzymujące życie,
postępowanie z osobą nieprzytomną,
ułożenie w pozycji bezpiecznej,
postępowanie podczas zadławienia dorosłego, dziecka, niemowlęcia,
postępowanie podczas wstrząsu, krwotoków, zranień, złamania kości, szoku
termicznego, udaru.

6. Szkolenie będzie zakończone egzaminami pisemnym i praktycznym, dokumentowanym do
potrzeb certyfikacji i kontroli. Egzamin pisemny uznaje się za zdany w sytuacji kiedy
uczestnik uzyska minimum 75% punktów. Egzamin praktyczny uznaje się za zdany
w sytuacji gdy uczestnik w sposób płynny i bez pomocy instruktora przeprowadzi
udzielenie pierwszej pomocy osobie dorosłej oraz co najmniej jeden zabieg pomocy
dalszej (w przypadku poważnych krwawień, urazów kręgosłupa oraz wstrząsu). Uczestnicy
uzyskają międzynarodowy certyfikat ratownika pomocy w sytuacjach zagrożenia życia
i pierwszej pomocy.
7. Miejsce przeprowadzenia: Łosice
8. Wykonawca zapewni pomieszczenia do prowadzenia zajęć dostępne dla osób
niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury wyposażonych
w stoły i krzesełka w ilości adekwatnej dla ilości osób w grupie.
9. Wykonawca zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe, materiały do procedury
egzaminacyjnej oraz fantomy do ćwiczeń resuscytacji, materiały do dezynfekcji i środki
ochrony osobistej, opatrunki i bandaże, sztuczną krew itp.
10. Zajęcia będą prowadzone przez instruktora pierwszej pomocy lub trenera instruktora
pierwszej pomocy z min. 3-letnim stażem.
11. Wykonawca udokumentuje przebieg szkolenia w formie fotografii (min. 30 szt.) oraz
przekaże je Zamawiającemu w formie elektronicznej.
12. W ofercie Wykonawca przedstawi harmonogram i merytoryczny program szkolenia oraz
wzór kompletu materiałów szkoleniowych i do procedury egzaminacyjnej.
III.Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonali należycie,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie trzech lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) minimum 3 usługi szkolenia pierwszej pomocy z certyfikatem
międzynarodowym dla tożsamych grup docelowych liczących minimum 7 osób.
2. Posiadanie kadry dydaktycznej o wyższym wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu
gwarantującym prawidłowe przeprowadzenie usługi.

Przedłożenia programu Szkolenia pierwszej pomocy z certyfikatem międzynarodowym oraz
procedury przeprowadzenia egzaminu teoretycznego i praktycznego.
3. Przedstawienia wzoru zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz ankiety
ewaluacyjnej służącej do oceny zajęć przez uczestników.
IV. Kryteria oceny ofert
1. Cena – kryterium wagowe 60%
Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto, uwzględniając wszystkie koszty. Wartość
przyznanych punktów zostanie określona jako iloczyn stosunku minimalnej ceny oferowanej do
ceny badanej.
2. Doświadczenie wykonawcy w przeprowadzaniu szkoleń – kryterium wagowe 40%
a. Jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert przeprowadził 3 usługi szkolenia pierwszej pomocy z
certyfikatem
międzynarodowym i wykazał je w załączniku nr 1 do formularza oferty Wykaz
usług związanych z przedmiotem zamówienia oraz załączył dowody określające czy
te usługi zostały wykonane należycie – otrzyma 0 pkt
b. Jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert przeprowadził 5 usług szkolenia pierwszej pomocy z certyfikatem
międzynarodowym i wykazał je w załączniku nr 1 do formularza oferty Wykaz
usług związanych z przedmiotem zamówienia oraz załączył dowody określające czy
te usługi zostały wykonane należycie – otrzyma 20 pkt
c. Jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert przeprowadził 7 usług szkolenia pierwszej pomocy z certyfikatem
międzynarodowym i wykazał je w załączniku nr 1 do formularza oferty Wykaz
usług związanych z przedmiotem zamówienia oraz załączył dowody określające czy
te usługi zostały wykonane należycie – otrzyma 40 pkt
Ocena końcowa = 1 + 2
Maksymalna ilość punktów w Ocenie końcowej jaką może uzyskać Wykonawca w obu kryteriach
wynosi 100 pkt.
V. Termin i miejsce składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, z dopiskiem
SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY w terminie do dnia 30 marca 2017r. do godz. 9.00
(decyduje data wpływu). Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za
zgodność z oryginałem.
2. Oferty niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.

V. Dodatkowe informacje
1. Przedmiotowe postępowanie jest realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, w trybie określonym w art. 138o.
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy
przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail
pcprlosice@wp.pl
3. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej
http://www.pcpr.losice.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Łosicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej powiatu łosickiego.

Łosice, dnia 21 marca 2017r.

