
 

 

 

Zapytanie ofertowe nr OWES/INNOWACJA/01 

na realizację pakietu innowacji 

1. Zamawiający  

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” z siedzibą:  43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13, 

NIP: 547-18-99-356 

REGON: 072316856 

KRS: 0000051764  

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, jako instytucja realizująca wraz z liderem oraz 
partnerem projekt "OWES subregionu południowego" współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż prowadzone jest 
postępowanie o wybór wykonawcy pakietu innowacji na rzecz Podmiotu Ekonomii Społecznej. 
 
Zwracamy się z prośbą o oszacowanie przedmiotu zamówienia.  

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zapytania jest opracowanie koncepcji realizacji pakietu innowacji dla organizacji, której 
wniosek został oceniony pozytywnie i otrzymał możliwość skorzystania z pakietu, wg poniższego 
opisu. 

OPIS ORGANIZACJI i USŁUGI: 
Fundacja na Rzecz Niesienia Pomocy „Uratuj Życie” (adres: ul. 1 go Maja 67, 43-460 Wisła, nr NIP: 6272746768) 
została zarejestrowana 2.07.2016 r. 
 

Do głównych celów  Fundacji należą: 

 działania na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego, 

 promocja i profilaktyka zdrowia, 

 działalność na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

 działalność na rzecz służb mundurowych związana z ratownictwem medycznym, 

 popularyzacja oraz wspieranie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, 

 wszelka pomoc psychologiczna dla ofiar wypadków oraz rodzin ofiar, 

 pierwsza pomoc ludziom i ofiarom wypadków, 

 ochrona zdrowia polegająca na wszechstronnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, 
psychoterapeutycznej, socjalnej, medycznej oraz działalności oświatowej i edukacyjnej. 

Naszą misją jest szerzenie idei udzielania pierwszej pomocy wśród jak najszerszej rzeszy ludzi poczynając od tych



 

 

 najmłodszych.  

Realizujemy to poprzez prowadzenie szkoleń, akcji edukacyjnych, eventów z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. 
 
Pragniemy również wspierać w rozwoju ratowników medycznych, strażaków OSP, ratowników WOPR oraz naucz
ycieli.  
 
Zależy nam, żeby  organizowane przez nas kursy pierwszej pomocy były czymś więcej niż tylko kolejnym 
szkoleniem o którym nikt nie będzie pamiętał.  Zdajemy sobie sprawę, że przekazana przez nas wiedza może w 
przyszłości pomóc naszym kursantom uratować komuś życie.  

Opis produktu/usługi 
Usługa, którą pragniemy wprowadzić to Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Jest on najbardziej 
zaawansowanym kursem z zakresu pierwszej pomocy skierowanym do osób bez wykształcenia medycznego.  
Kurs dedykowany jest  podmiotom ściśle związanym z ratownictwem. Do grup tych należą: PSP i OSP, WOPR, 
GOPR, Policja, Wojsko Polskie, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Gminna, jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, jednostki i podmioty współpracujące z systemem PRM  oraz osoby pracujące przy 
zabezpieczaniu medycznym imprez masowych.  

Kurs trwa minimum 66 godzin i zakończony jest egzaminem państwowym, nie wliczonym w czas zajęć, po 
zdaniu którego uczestnik otrzymuje tytuł RATOWNIKA zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym - tytuł ważny jest przez 3 lata i podlega recertyfikacji, która polega na ponownym podejściu do 
egzaminu. Przed egzaminem recertyfikacyjnym zaleca się odbycie co najmniej 16-godzinnego kursu 
recertyfikacyjnego. Posiadanie tytułu Ratownika uprawnia do udzielania pomocy medycznej na poziomie KPP w 
ramach członkostwa lub współpracy ze służbami profesjonalnymi. 

Kurs może być prowadzony jedynie przez uprawnione podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie 
kursów KPP decyzją wojewody, a jego program jest ściśle określony przepisami prawa. Kadra prowadząca kurs 
wpisana jest na listę uprawnionych do prowadzenia zajęć. Komisja egzaminacyjna składa się z właściwych osób 
- dwóch lekarzy oraz przedstawiciela podmiotu szkolącego i działa na podstawie upoważnienia 
przewodniczącego komisji, wydanego przez wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej, 

Zakres Kursu KPP organizowanego powinien spełniać wymagania Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 RAMOWY PROGRAM KURSU W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY  

I. Założenia organizacyjno - programowe 

Cel główny kształcenia: Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z 
systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji 
ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki 
zdrowotnej. Szczegółowe cele kształcenia:  

1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy; 

2) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy; 

4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe. 

Czas trwania kursu: Kurs powinien trwać co najmniej 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć 
teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych. W zależności od jednostki współpracującej z 



 

 

systemem, w której uczestnik kursu jest zatrudniony, pełni służbę lub jest członkiem, można zwiększyć 
maksymalnie o 50 % liczbę godzin tego modułu, który jest najbardziej przydatny przy wykonywaniu zadań 
ratowniczych właściwych dla danej jednostki współpracującej z systemem.  

Warunki realizacji kursu:  

1. Podmiot prowadzący kurs zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w kursie, 
w szczególności: 

1) sale wykładowe; 

2) sale seminaryjne; 

3) sale ćwiczeniowe wyposażone w: 

a) rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego rozmiaru, w tym największa, przezroczyste - 
umożliwiające stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki),  

b) zestaw ssący: mechaniczny, ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych (wydajność co 
najmniej 20 l/min) i niemowląt,  

c) worek samorozprężalny, przejrzysty, o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną przy objętości 
oddechowej od 500 do 800 ml, zapewniający częstość 10 oddechów na minutę mieszaniną o zawartości 97-100 
% tlenu, przy przepływie tlenu 15 l/min, o konstrukcji uniemożliwiającej przekroczenie ciśnienia w układzie 
oddechowym 40 lub 45 cm słupa wody, 

d) worek samorozprężalny dla dzieci, 

e) maski twarzowe w dwóch rozmiarach (dzieci od 5 lat i dorośli) przezroczyste, z mankietem silikonowym 
fartuchowym,  

f) jednorazową maskę krtaniową,  

g) reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu, wykonany z mosiądzu (ewentualne elementy 
niemetalowe antystatyczne), przystosowany do pracy przy ciśnieniu roboczym co najmniej 200 barów i 
ciśnieniu zredukowanym od 4 do 5 barów,  

h) zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z 
możliwością modelowania w części nosowej - jedna duża i jedna mała),  

i) butlę tlenową aluminiową o płaskim dnie, o pojemności sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 
barów, z możliwością napełnienia w systemie DIN (dla tlenu medycznego), o ciśnieniu roboczym co najmniej 
200 barów, 

j) nosze typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla promieni X, z co najmniej czterema kompletami 
kodowanych kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, z zestawem klocków do 
unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego,  

k) nosze podbieraki,  

l) kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne, z możliwością regulacji rozmiaru (dla dzieci i 
dorosłych) oraz badania tętna na tętnicach szyjnych, 

m) szyny typu Kramer o różnych wymiarach (1.200 x 120 mm, 1.000 x 100 mm, 900 x 120 mm, 250 x 50 mm) w 
zdejmowalnym powleczeniu każdej szyny z miękkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i 
wydalin, 

n) szynę wyciągową,  



 

 

o) opatrunki - różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski 
opatrunkowe dziane, chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec 
z opatrunkiem, przylepiec bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków hydrożelowych schładzających),  

p) aparat do płukania oka z bocznym odpływem,  

q) rękawiczki nitrylowe jednorazowe,  

r) worek plastikowy z zamknięciem na odpady,  

s) płyn do dezynfekcji rąk,  

t) nożyczki ratownicze,  

u) nóż do cięcia pasów, 

v) folie izotermiczne,  

w) rurkę krtaniową,  

x) opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej, 

y) kamizelkę - szyna kręgosłupowa,  

z) wskaźnik CO2,  

aa) szyny i materace podciśnieniowe,  

bb) aspirator jadu, c 

cc) szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany, 

dd) fantom dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji,  

ee) kieszonkową maskę do sztucznej wentylacji z zaworem,  

ff) fantom do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny 
wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej (obecność tworów anatomicznych: wargi, zęby, 
język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia),  

gg) fantom w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i 
oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna na tętnicach szyjnych:  

- z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych w 
języku polskim,  

- z elektroniczną oceną czasu badania tętna, - z wbudowanym metronomem, 

- z możliwością oceny masażu w czasie rzeczywistym, 

- z możliwością oceny średniej głębokości ucisków, 

- z możliwością oceny średniej częstości ucisków ma minutę, 

- z możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, 

- z możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia rąk, 

- z możliwością oceny unoszenia klatki piersiowej w czasie wdechu, oceny objętości oddechowej, oceny liczby 
oddechów poprawnych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, 



 

 

hh) fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu 
sztucznego oraz masażu pośredniego serca z kontrolą tętna na tętnicy ramiennej oraz z monitorowaniem i 
oceną oddechu i masażu:  

- z możliwością obserwacji unoszenia się przedniej ściany klatki piersiowej w czasie wentylacji, 

- z możliwością oceny prawidłowej i zbyt dużej objętości oddechowej, 

- z możliwością oceny zbyt szybkiego wdechu, - z możliwością oceny prawidłowej i nieprawidłowej głębokości 
ucisków klatki piersiowej, 

- z możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia palców do masażu, 

ii) respirator transportowy, objętościowo zmienny.  

2. Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne powinny współpracować celem jak 
najdoskonalszego kształtowania umiejętności objętych programem kursu. 

3. Podmiot prowadzący kurs opracowuje regulamin organizacyjny kursu, który określa w szczególności 
organizację szkolenia, zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia oraz zakres obowiązków 
wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne. 

4. Podmiot prowadzący kurs zapewnia sprawną organizację procesu dydaktycznego (jeden nauczyciel może 
prowadzić zajęcia praktyczne z grupą liczącą nie więcej niż 6 osób). 

5. Realizacja programu kursu: 

1) uwzględnia aktualną wiedzę, osiągnięcia teorii i praktyki kursu; 

2) jest dokonywana w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne; 

3) odbywa się na podstawie planu nauczania, zgodnie z opracowanym w formie pisemnej harmonogramem 
zajęć. 

6. Podmiot prowadzący kurs posiada: 

1) imienną listę osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania; 

2) imienną listę uczestników kursu; 

3) dokumentację zaliczania poszczególnych tematów przez uczestników kursu oraz dokumentację 
egzaminacyjną. Sposób sprawdzania efektów nauczania: Weryfikacja wiedzy i nabytych umiejętności odbywa 
się w oparciu o egzamin składający się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.  

O potrzebie wejścia na rynek kursów z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy myślimy od początku 
założenia Fundacji, tj. od lipca ubiegłego roku. Od tego czasu śledzimy rynek konkurencji, kontaktujemy się z 
potencjalnymi klientami prowadząc rozpoznanie ich potrzeb i ewentualne zainteresowanie naszą ofertą. Części 
zainteresowanych osób przedstawiliśmy wstępną ofertę i otrzymaliśmy deklarację chęci uczestnictwa w 
organizowanych przez nas kursach. 

Dnia 16.02.br. złożyliśmy wniosek o zatwierdzenie programu KPP w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, do 
16.03.br. otrzymamy decyzję Wojewody, która formalnie pozwoli nam na prowadzenie kursów KPP.  

Z powodu wysokich kosztów związanych z zakupem niezbędnego sprzętu, staramy się o wsparcie inwestycyjne 
ze strony fundacji korporacyjnych: Fundacja KGHM Polska Miedź, Fundacja PKO Banku Polskiego, Fundacja PZU, 
Fundacja Tauron, Fundacja ORLEN - DAR SERCA, Fundacja LOTOS Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, 



 

 

Grupa Azoty. Do czasu pozyskania całości własnego sprzętu będziemy korzystali z wypożyczonego sprzętu od 
zaprzyjaźnionej firmy komercyjnej Medres Ośrodek szkoleniowy Grosicki S.  

Obecnie jesteśmy na etapie ustalania zasad potencjalnej współpracy z partnerem: Stowarzyszenie na Rzecz 
Rodziny w Chorzowie lub Import-Export Józef Tarnawa oraz tworzenia wniosku do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 11.3 będąc w kontakcie z Lokalnym 
Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. 
Dotacja pozwoliła by nam pozyskać środki na przeszkolenie beneficjentów, którzy pokrywali by jedynie część 
całości kwoty (cena rynkowa: ok. 700 zł./osobę za kurs). Z rozmów z zainteresowanymi grupami wynika, że 
byłby to duży atut, zwłaszcza dla jednostek OSP, których kilkanaście zdeklarowało się na chęć skorzystania z 
naszych usług. Jednostki OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (objęte wymogiem KPP) z 
naszego regionu, które wyraziły chęć współpracy to:  OSP Chybie, OSP Dębowiec, OSP Goleszów, OSP Skoczów, 
OSP Ustroń Nierodzim, OSP Cieszyn Bobrek, OSP Górki Wielkie, OSP Istebna Centrum, OSP Kończyce Wielkie, 
OSP Mnich, OSP Puńców, OSP Strumień, OSP Ochaby, OSP Zebrzydowice, OSP Kaczyce, OSP Kończyce Małe, 
OSP Wisła Jawornik, OSP Wisła Centrum, OSP Cisownica, OSP Drogomyśl, OSP Ustroń Polana, OSP Ustroń 
Centrum, OSP Koniaków, a także oddział powiatowy WOPR Cieszyn. Ponadto, ze względu na tworzony wniosek 
do Fundacji KGHM Plolska Miedź,  jesteśmy po rozmowach z wszystkimi jednostkami OSP województwa 
dolnośląskiego oraz dolnośląskim WOPR, które wykazują duże zainteresowanie. Na udział w naszych kursach 
zdeklarował się również  WOPR Piekary Ślaskie, którego Prezes Wojciech Krawczyk jest jednym z naszych 
trenerów. 

Na dzień dzisiejszy posiadamy część niezbędnego sprzętu, o którym mowa będzie w dalszej części wniosku, 
brakuje nam jednak jeszcze wielu elementów wyposażenia, na które staramy się pozyskać dotacje. Są to przede 
wszystkim: fantom do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z przekrojem górnych dróg oddechowych do 
nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania, fantom w formie torsu do nauki udrażniania dróg 
oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego 
serca i badania tętna na tętnicach szyjnych:  
- z możliwością oceny liczby ucisków prawidłowych, zbyt płytkich i zbyt głębokich, fantom do nauki udrażniania 
dróg oddechowych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego 
serca z kontrolą tętna na tętnicy ramiennej oraz z monitorowaniem i oceną oddechu i masażu. 

Brakuje nam strategii, która mogłaby zapewnić wzmocnienie pozycji konkurencyjnej oraz trwałą przewagę 
konkurencyjną na terenie kraju.  Ponadto chcielibyśmy dostosować naszą stronę internetową  do konkretnego 
segmentu naszych działań, jakim miały by być kwalifikowane kursy pierwszej pomocy, w taki sposób, aby móc 
promować swoje usługi i dotrzeć do szerszego grona potencjalnych klientów. 

Od kilku miesięcy przygotowujemy się na podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej podnosząc wiedzę i 
kompetencje, które w przyszłości pozwolą nam na skuteczniejsze poruszanie się na rynku.  Dzięki wsparciu 
OWES Bielsko-Biała, przedstawiciele Organizacji brali udział w następujących szkoleniach: „Sponsoring w 
podmiotach ekonomii społecznej”, „Przygotowanie projektu oraz wypełnianie wniosku o dofinansowanie”, 
„Narzędzia internetowe w pracy podmiotów ekonomii społecznej”. Ponadto bierzemy udział w licznych kursach  
dostępnych na platformie kursodrom.pl kierowanych do członków organizacji pozarządowych, co pozwala nam 
zdobywać wiedzę m.in. z zakresu fundraisingu, marketingu i zarządzania, którą chcemy posiąść aby móc 
skuteczniej działać na rynku komercyjnym.  
Wraz z doradcą biznesowym, panią Moniką Pendolską jesteśmy w trakcie pracy nad opracowaniem Modelu 
Osterwaldera – do tej pory opracowaliśmy segmenty klientów, kanały komunikacji oraz propozycje wartości.  
Korzystamy również z pakietu księgowego OWES, który posłużyć ma uporządkowaniu dokumentacji oraz 
przygotować nas do właściwego wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia księgowości, co wpłynie na 
wyższą jakość funkcjonowania Fundacji w momencie podjęcia działalności gospodarczej. 
W chwili obecnej korzystamy głównie z własnych zasobów i środków działając na rzecz podnoszenia 
świadomości dotyczącej ważności udzielania pierwszej pomocy. Prowadzimy szkolenia w ramach działalności 



 

 

odpłatnej i nieodpłatnej, pozyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta w Wiśle na przeszkolenie wszystkich 
dzieci z Wisły w wielu 10 - 12 lat.  
We współpracy z doradcą kluczowym OWES, panią Elżbietą Kamińską-Waluk,  jesteśmy w trakcie ustalania 
zmian w statucie, które pozwolą nam dokonać zmian w KRS niezbędnych do przystąpienia do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
Z doradcą kluczowym OWES, panią Barbarą Parzonka-Przybyło podjęliśmy współpracę w ramach doradztwa w 
zakresie CSR, co pomogło nam stworzyć ofertę dla działów CSR firm komercyjnych, z których przedstawicielami 
jesteśmy umówieni na dalsze rozmowy, których celem jest wymiana usług pozwalająca nam dokończyć remont 
lokalu, który jest siedzibą Fundacji, a w którym planujemy prowadzić działalność gospodarczą. 
Dochody z działalności gospodarczej pozwoliły by nam  uniezależnić się od otrzymywanych dotacji i grantów, a 
dzięki własnym środkom płynącym z prowadzonej działalności gospodarczej,  moglibyśmy szerzyć naszą misję i 
obejmować działaniami wiele grup społecznych. 
Pragniemy dodać, że bez względu na to, czy uda nam się uzyskać wsparcie na wdrożenie innowacji, planujemy 
w najbliższym czasie podjąć się ekonomizacji. Wsparcie jednak pomogło by nam uzyskać nowe możliwości i 
działać skuteczniej na rynku komercyjnym. 

INNOWACYJNOŚĆ USŁUGI: 
Usługa jest innowacyjna na skalę regionu powiatu cieszyńskiego.  
Pomimo, że na naszym terenie działają służby zobowiązane do przechodzenia kursów KPP, nie ma tutaj firmy ani 
Organizacji Pozarządowej, która w tym zakresie szkoli.   
Z badań rynku wynika, że na usługę, którą planujemy wdrożyć istnieje popyt, który pozwoli naszej Fundacji 
utrzymać wysoką pozycję rynkową. Rynek związany z kursami KPP jest dostatecznie duży, aby móc stanowić 
źródło utrzymania dla PES. W regionie powiatu cieszyńskiego nie mamy bezpośredniej konkurencji, a jednostki 
które zgodnie z przepisami prawa, muszą być szkolone w zakresie KPP korzystają z usług firm komercyjnych 
spoza regionu, niejednokrotnie wyjeżdżając na kursy organizowane na terenie województwa i poza nim, co 
wiąże się z dodatkowymi kosztami dla beneficjentów, wobec czego nasze kursy będą atrakcyjne dla jednostek z 
regionu. Z rozmów z przedstawicielami lokalnych służb wynika, że chętnie korzystałyby z usług na miejscu 
oszczędzając tym samym czas i finanse.  
Ponadto nasza usługa będzie wyjątkowa ze względu na: 

- Zróżnicowany teren w naszej okolicy, który pozwala na prowadzenie intensywnych ćwiczeń symulacji, 
pozoracji i scenariuszy poza salą wykładową. 

- Dzięki możliwościom, jakie niesie ze sobą infrastruktura Wisły, ćwiczenia i scenariusze możemy realizować 
również w w warunkach realnego ruchu ulicznego oraz w trudno dostępnym terenie, jednostkach straży 
pożarnej, na basenie oraz na poligonie ratowniczym. 

-Posiadamy doświadczoną kadrę trenerską - zajęcia prowadzą wyłącznie osoby z ogromnym doświadczeniem: 
czynni zawodowo ratownicy medyczni, strażacy i psycholog. 

- Dzięki możliwościom jakie niesie ze sobą działalność organizacji pozarządowej, możemy w działania 
angażować wolontariuszy pełniących rolę ucharakteryzowanych pozorantów, tak aby nasze symulacje były 
bardzo realistyczne i atrakcyjne, a zarazem skuteczne w procesie edukacji. 

 

3.  Wymagania podstawowe wobec Wykonawcy: 
 
Do zapytania mogą przystąpić osoby/podmioty które: 

a) zapoznały się z niniejszym zapytaniem i akceptują jego postanowienia, 
b)  posiada/ją praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 5 

podobnych zleceń w okresie ostatnich 3 lat (opracowanie strategii rozwoju usługi). 



 

 

 
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 
a)  Formularz oferty z podaniem proponowanej ceny brutto – wg załącznika nr 1,  
b) zestawienie potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w dziedzinie zapytania 
(udokumentowanie wymogu realizacji co najmniej 5 podobnych usług w okresie ostatnich 3 lat) – 
wg załącznika nr 2 
c) opis propozycji realizacji pakietu innowacji wg zapytania (Zamawiający nie narzuca formy, w 
jakiej Wykonawca zaprezentuje propozycję realizacji pakietu). 
d) CV/portfolio wykonawcy 

 
5. Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych. 

a) Wykonawca pakietu innowacji zawrze/ą z Zamawiającym umowę, na podstawie, której 
przeniesie/są na Podmiot Ekonomii Społecznej na zasadzie wyłączności, autorskie prawa 
majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania 
opracowaniami powstałymi w wyniku zlecenia w kraju i za granicą, zgodnie z art. 64 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 
631, z późn. zm.), oraz zezwoli/ą Podmiotowi Ekonomii Społecznej na korzystanie i 
rozporządzanie opracowaniami. Ponadto, Wykonawca/y wyrazi/ą zgodę na zezwalanie przez 
Podmiot Ekonomii Społecznej podmiotom trzecim na wykonywanie przez te podmioty praw 
zależnych w powyższym zakresie.  

b) Przeniesienie autorskich praw majątkowych, obejmuje następujące pola eksploatacji:  
-  utrwalanie;  

-  zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich, komputerowych i cyfrowych;  

-  wprowadzanie do pamięci komputera;  

-  wprowadzanie do obrotu;  

-  najem i użyczenie;  

-  publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także  

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym.  

c)  Z chwilą zaakceptowania zrealizowanego pakietu innowacji Podmiot Ekonomii Społecznej 
nabywa prawo własności do opracowań, w tym nośników, na których je umieszczono.  

d)  Wykowanwca/y zobowiązuje/ją się do nie zgłaszania względem Zamawiającego ani 
Podmiotu Ekonomii Społecznej roszczeń związanych z naruszenie autorskich praw 
majątkowych do opracowań wynikających ze zlecenia.  

e)  Wykowanwca/y ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, Podmiotu 
Ekonomii Społecznej i osób trzecich w przypadku, gdyby opracowania wynikające ze zlecenia 
naruszało prawa osób trzecich. 

 
 

6. Dodatkowe informacje: 
 

 Wynagrodzenie jest finansowane w ramach „OWES subregionu południowego” który jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 



 

 

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, 
Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej 

 Termin realizacji zlecenia – do 1.12.2017 r.  

 

Proszę o przedstawienie Pana/i oferty cenowej na ww. zakres zlecenia oraz dołączenie dokumentów 

zgodnie z pkt. 4. 

Dokumenty należy składać mailowo na adres owes@teatrgrodzki.pl lub osobiście w siedzibie 

Zamawiającego w terminie: do dnia 2.06.2017 r. do godziny 16.00  

7. Kryteria oceny: 
Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium: 

- 30% cena.  

- 20% doświadczenie w zakresie realizacji podobnych usług w okresie ostatnich 3 lat (opracowanie 

strategii rozwoju usługi) – poza wymagane 5 podmiotów 

- 50% propozycja realizacji pakietu innowacji (w formie opisu; zaproponowane narzędzia pracy, 

zaproponowana ilość spotkań, szkoleń, harmonogram realizacji, zespół roboczy, określenie efektu 

realizacji pakietu, inne szczegóły istotne z punktu widzenia realizacji zlecenia itp.). 

Każde z kryterium punktowane jest w skali 10 stopniowej. Oferta, która w kryterium „propozycja 

realizacji pakietu innowacji” uzyska mniej niż 50% możliwych do uzyskania punktów zostaje 

odrzucona. 
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Załącznik nr 1 

OFERTA 

na realizację pakietu innowacji  

nr OWES/INNOWACJA/01 

 

Nazwa Wykonawcy: ……….………………………………………………………………………………..,  

Cena brutto za realizację pakietu wg powyższego zapytania: ………..……….………………. zł. 

W załączeniu przedkładam propozycję realizacji pakietu innowacji. 

Ponadto oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu wymagania dotyczące wykonawcy tj. wykonanie co 

najmniej 5 podobnych realizacji w okresie ostatnich 3 lat (opracowanie strategii rozwoju usługi  - potwierdzone 

zestawieniem składanym do niniejszej oferty, wg zał. nr 2). 

Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że: 
a) Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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, 
polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 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.  

b) posiadam uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia lub będę dysponować 
osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).  

c) Posiadam odpowiednie doświadczenie zawodowe w obszarze tematycznym zlecenia, na które składana 
jest oferta (udokumentowane w postaci CV/portfolio).  

d) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w postępowaniu. 
e) Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki  w nim zawarte. 
f) Posiadam potencjał organizacyjno – techniczny niezbędny do wykonania zleconej usługi. 
 

Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż powyższe dane są 
zgodne z prawdą. 

 
 

………………………………………………….. 

Podpis Wykonawcy  



 

 

Załącznik nr 2 

 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Lp. Nazwa podmiotu Opis zrealizowanej usługi 
numer telefonu do podmiotu  

(w celu weryfikacji zadowolenia) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

………………………………………… 

Podpis Wykonawcy 


