
WOPR Województwa Zachodniopomorskiego zwraca się z prośbą o wycenę: zatrudnienia kadry 

szkoleniowej i przeprowadzenia egzaminu na 16 godzinnym szkoleniu operatora skutera 

ratowniczego zakończonego egzaminem dla 30 ratowników WOPR WZ. 

Termin realizacji szkolenia: 18-20 wrzesień 2015 roku  

Lokalizacja: Kołobrzeg 

Cele szkolenia: przygotowanie ratownika do wykonywania działań w zakresie ratownictwa wodnego 

z użyciem skutera ratowniczego w stopniu potrzebnym do udzielenia pomocy na akwenach wodnych. 

Szkolenie obejmuje nauczanie i doskonalenie technik ratowniczych nie objętych programami kursów 

na poszczególne stopnie ratownicze ani motorowodne. 

Przebieg zlecenia: 

Praktyka: 

Szkolenie operatora skutera realizowane będzie w oparciu o sprzęt (skutery wodne z platformami, 

przyczepy, samochody terenowe będące własnością WOPR WZ. Szkolenie będzie odbywać się na 

akwenie szkoleniowym plaży zachodniej w Kołobrzegu. Część praktyczna będzie obejmowała 16 

godzin dydaktycznych.  

Teoria: 

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w sali warsztatowej zaopatrzonej w rzutnik multimedialny. Część 

teoretyczna będzie obejmowała 6 godzin dydaktycznych.  

 

Wymagania: 

Dostarczony program szkolenia przygotowującego specjalistę operator skutera ratowniczego do 

siedziby Zamawiającego.  

Zapewnieni kadry Instruktorskiej niezbędnej do realizacji szkolenia i przeprowadzenia egzaminu. 

Co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń operatora skutera ratowniczego.  

 

Cena winna zawierać wszystkie składniki wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości brutto. 

Cena obowiązuje przez cały czas realizacji zamówienia. 

 

Kryteria oceny: 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów - cena 100%. 

 

Formuła oceny: 

Najkorzystniejsza oferta będzie wybrana spośród ofert nadesłanych zgodnie z zapytaniem 

ofertowym: (najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 100 pkt. 

Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

Termin składania ofert do 15.09.2015 godzina 10.00. na adres: szkolenia@wopr.szczecin.pl  

Miejsce złożenia oferty: Biuro WOPR WZ, ul. Sowińskiego 68, Szczecin, pokój 117. 
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Oferty można przesyłać faxem pod numerem 91 425 27 78 lub mailem na adres: 

szkolenia@wopr.szczecin.pl  

 

W razie pytań związanych z zapytaniem ofertowym proszę o kontakt telefoniczny:  

Tel.: 91 425 27 78 Justyna Stankiewicz  
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