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Priorytet V. - Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.4. - Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
„Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników medycznych zatrudnionych w publicznym systemie
ochrony zdrowia”

Zapytanie ofertowe nr LINMED/3/2017
dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi wynajmu Ambulansu w standardzie S
(zgodnie z ustawą o PRM) na potrzeby przeprowadzenia zajęć praktycznych realizowanych
w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu
krążenia ratowników medycznych zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”,
przeprowadzanego zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

I.

INFORMACJE O OGŁOSZENIU
1. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 9 października 2017 r. do godziny 23.59 (liczy się data
i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego).
2. Nazwa i adres zamawiającego
Maciej Liszka LINMED
ul. Wojska Polskiego 1
34-600 Limanowa
NIP: 737-175-01-76
REGON: 120388988
3. Data ogłoszenia oferty
2 października 2017 r.
4. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Biuro
projektu, ul. J. Marka 4, 34-600 Limanowa lub przesłać skan podpisanej oferty na adres
email: ewelina.spedzia@linmed.com.pl. Oferty przesłane bądź doręczone po wskazanym
terminie nie będą rozpatrywane. Oferta musi zostać złożona na formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz musi zawierać oświadczenie
o braku powiązań (załącznik nr 2).
5. Oferty częściowe
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Biuro projektu:
Ul. J. Marka 4, 34-600 Limanowa
Tel. 504 333 118, email: ewelinaspedzia@csr24.pl
www.csr24.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
ewelina.spedzia@linmed.com.pl.
7. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ewelina Spędzia
8. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
504 333 118
9. Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy świadczącego usługi wynajmu
Ambulansu w standardzie S (zgodnie z ustawą o PRM) na potrzeby przeprowadzenia
zajęć praktycznych realizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji
zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników medycznych zatrudnionych
w publicznym systemie ochrony zdrowia”.
10. Kategoria ogłoszenia
Usługi
11. Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
12. Miejsce realizacji zamówienia
Cała Polska

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Cel zamówienia
Szkolenia mają na celu podniesienie oraz dostosowanie do zachodzących trendów
demograficznych i epidemiologicznych, kompetencji zawodowych ratowników medycznych
w zakresie chorób układu krążenia. Uczestnicy projektu podniosą wiedzę teoretyczną
oraz umiejętności praktyczne związane z grupą schorzeń będących jedną z najczęstszych
przyczyn dezaktywizacji zawodowej, tj. chorób układu krążenia. Zdobyta wiedza pozwoli
na szybkie i skuteczne podejmowanie specjalistycznych działań leczniczych w sytuacji
nagłego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wynajem Ambulansu w standardzie S (zgodnie z ustawą
o PRM) na potrzeby przeprowadzenia 2-dniowych zajęć praktycznych podczas realizacji 12
szkoleń dla ratowników medycznych w ramach realizacji projektu pn. "Podniesienie
kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników medycznych
zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia".
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Wymagania wobec Ambulansu:
a) Pojazd specyfikacji typu C z normą PN EN 1789+A1:2011.
b) Rocznik minimum 2012 r. produkcji.
c) Zabudowa medyczna wyposażona w przejście z działu medycznego do kabiny
kierowcy.
d) Przetwornica 220V, klimatyzacja przedziału medycznego, ogrzewanie postojowe (typu
Vebasto).
e) Nosze reanimacyjne.
f) Wyposażenie medyczne ambulansu zamontowane w pojeździe:
 defibrylator firmy LIFEPAK 12-12 odprowadzeń EKG,
 kardiomonitor PROPAQ,
 EKG 12 odprowadzeń,
 pompa infuzyjna,
 ssak akumulatorowy,
 nosze reanimacyjne model Stryker M1
 deska ortopedyczna,
 nosze podbierakowe,
 nosze płachtowe,
 szyny Kramera,
 szyny próżniowe,
 materac próżniowy,
 zestaw oparzeniowy,
 torba/plecak PSP-R1,
 zestaw intubacyjny,
 zestaw do tlenoterapii,
 wyposażona torba/plecak ratownika medycznego,
 2 butle z tlenem wraz z reduktorami,
 symulator iniekcji dolnych - ramię do iniekcji dolnych,
 intubacja - zestaw do intubacji, głowa do nauki intubacji.
g) Fantom BLS.
h) Dostępność Ambulansu w ciągu 2 dni w systemie 9 godzin zegarowych dziennie
w wyznaczonych terminach.
i) Planowana liczba godzin zegarowych najmu w ciągu 2 dni szkolenia: 18.
Dostępność Ambulansu w terminach i miejscach:
CYKL
CYKL II
CYKL V
CYKL VIII
CYKL X
CYKL XII

TERMIN
11 i 12 października 2017 r.
14 i 15 listopada 2017 r.
6 i 7 grudnia 2017 r.
17 i 18 grudnia 2017 r.
24 i 25 stycznia 2018 r.

MIEJSCE
Limanowa
Sandomierz
Sucha Beskidzka
Kolbuszowa
Wadowice
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CYKL XIV
CYKL XVI
CYKL XVIII
CYKL XX
CYKL XXII
CYKL XXIV
CYKL XXVI

14 i 15 lutego 2018 r.
7 i 8 marca 2018 r.
27 i 28 marca 2018 r.
19 i 20 kwietnia 2018 r.
13 i 14 maja 2018 r.
10 i 11 czerwca 2018 r.
1 i 2 lipca 2018 r.

Krynica Zdrój
Gliwice
Chrzanów
Sosnowiec
Miechów
Kraków
Niepołomice

Terminy i miejsca szkoleń mogą ulec zmianie i zamianie. Pozostałe cykle, które nie zostały
wymienione realizuje Partner.
3. Kod CPV
34114121-3
4. Nazwa kodu CPV
Karetki
5. Harmonogram realizacji zamówień
Ostateczne terminy realizacji usługi zostaną przedstawione przez Zamawiającego
po rozstrzygnięciu postępowania i zrekrutowaniu uczestników projektu, minimum na 10 dni
przed planowanym szkoleniem.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godzin i terminu realizacji usług w zależności
od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.
6. Załączniki
Załączniki do zapytania ofertowego
7. Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień.
8. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy
Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Wszystkie załączniki znajdują się w załączniku: Załączniki do zapytania ofertowego
LINMED_3_2017.
III.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Dodatkowe warunki
1) Zleceniodawca nie przewiduje cateringu oraz noclegu dla kierowcy Ambulansu
(oferent organizuje we własnym zakresie).
2) Zleceniodawca nie przewiduje zwrotu kosztów wynagrodzenia kierowcy.
3) Zleceniodawca zaleca przedstawienie średniej kwoty wykonania usługi,
uwzględniającej koszt dojazdu do poszczególnych miejsc, gdyż nie przewiduje się
dodatkowego zwrotu kosztów dojazdu.
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4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszej procedury,
w szczególności, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawców będą wyższe
od kwoty, jaka została przeznaczona na sfinansowanie niniejszego zamówienia,
w przypadku, gdy ceny przedstawione przez Oferenta będą rażąco niskie w stosunku
do panujących cen na rynku, oraz w przypadku, gdy po przeprowadzeniu wizyty
kontrolnej okaże się, że Oferent, którego oferta wygrała dysponuje Ambulansem nie
spełniającym warunków oferty, w tym Ambulans nie jest wyposażony deklarowany
sprzęt medyczny.
5) Oferta powinna być ważna 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Warunki wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym i Partnerem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą. Jednocześnie Wykonawca nie powinien być powiązany
w tym samym zakresie z Partnerem Projektu czyli firmą Piotr Wyrwa CENTRUM
SZKOLEŃ RATOWNICZYCH z siedzibą w Limanowej, przy ul. Łazarskiego 5, 34-600
Limanowa. Powiązania polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawaniu
w
związku
małżeńskim,
w
stosunku
pokrewieństwa
lub powinowactwa
w linii
prostej,
pokrewieństwa
drugiego
stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
Zamawiający zastrzega, iż prawdziwość deklarowanych informacji może zostać
zweryfikowana przez Zamawiającego na etapie oceny ofert poprzez konieczność
dostarczenia wiarygodnych dokumentów.

IV.

OCENA OFERTY
1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty (max 100
pkt.). Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę:
a) cena przedmiotu zamówienia - 90%,
b) dodatkowe wyposażenie ambulansu, nieprzewidziane w zapytaniu ofertowym - 10%.
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Sposób obliczenia punktów w kryterium cena:
najniższa cena spośród złożonych ofert

PC =

x 100 x 90%
cena badanej oferty

PC oznacza ilość punktów w kryterium cena.
Za cenę uważa się cenę brutto uwzględniającą wszystkie koszty związane z wykonaniem
zlecenia.
Sposób obliczenia punktów w kryterium udostępnienie dodatkowego wyposażenia
Ambulansu (0-10):



Oferent udostępnia w cenie usługi Ambulans z wyposażeniem wymienionym
w zapytaniu ofertowym - 0 pkt.
Oferent udostępnia w cenie usługi Ambulans z dodatkowym wyposażeniem,
o którym nie ma mowy w zapytaniu ofertowym (m.in. Fantom ALS) - 10 pkt.
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