
Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą  „Zapewnienie 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa 

zachodniopomorskiego 2017” 

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Szkolenie operator łączności bliskiego zasięgu SRC 

Nazwa, adres i dane teleadresowe Zleceniodawcy 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego 

ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin 

tel. +48 91 425 27 78, e-mail: biuro@wopr.szczecin.pl 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe 

 

Miejsce realizacji zamówienia: Szczecin 

 

Przedmiotem zamówienia jest szkolenie radiooperatora łączności bliskiego zasięgu 

(SRC) przygotowujące do zdania egzaminu państwowego dla grupy 56 członków 

WOPR WZ. Szkolenie ma obejmować co najmniej 12 godzin dydaktycznych szkolenia, 

w tym na symulatorach radiostacji bliskiego zasięgu. 

Szkolenie musi być zrealizowane w 2017r., dopuszcza się rozbicie podanej liczby 

uczestników maksymalnie na 4 grupy szkoleniowe. 

Szkolenie musi być zrealizowane w certyfikowanym ośrodku posiadającym 

wyposażenie pozwalające na przeprowadzenie egzaminu państwowego 

radiooperatorów łączności bliskiego zasięgu. Nie dopuszcza się symulatorów 

wirtualnych w postaci programów komputerowych imitujących działanie radiostacji 

bliskiego zasięgu SR. 

Organizator ma zapewnić sale dydaktyczną wraz z wyposażeniem i wykwalifikowaną 

kadrę szkoleniową. 

Organizator ma zapewnić jeden ciepły posiłek oraz kawę, herbatę podczas przerw. 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne, osoby 

prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którzy spełniają następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych 

przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 
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2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko mieniu, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków metodą 

SPEŁNIA/NIESPEŁNIA. 

 

III. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. 

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

następujących kryteriów (nazwa kryterium – waga % lub punkty): 

 

Cena (A), wartość procentowa kryterium: 65% 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba pkt w kryterium Cena - 65 

 

Jakość (B), wartość procentowa kryterium:  20% 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba pkt w kryterium jakość – 20 

 

Dostępność (B), wartość procentowa kryterium:  15% 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba pkt w kryterium jakość – 15 

 

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 

oferty. 

 

1. Sposób oceny oferty: 

Kryterium: Cena (A) 

Sposób oceny: (cena brutto najniższa/cena brutto oferenta)*65% 

Wynik w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Kryterium: Jakość (B) 

Sposób oceny: 

Za udostępnienie 1 stanowiska symulacyjnego radiostacji SR na 4 uczestników – 0 pkt. 

Za udostępnienie 1 stanowiska symulacyjnego radiostacji SR na 3 uczestników – 5 pkt 

Za udostępnienie 1 stanowiska symulacyjnego radiostacji SR na 2 uczestników – 20 pkt 
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Kryterium: Dostępność (C) 

Sposób oceny:  

Możliwość przeprowadzenia 0% szkoleń w weekend w miesiącu grudniu 2017r. – 0 pkt. 

Możliwość przeprowadzenia 25% szkoleń w weekend w miesiącu grudniu 2017r. – 5 pkt. 

Możliwość przeprowadzenia 50% szkoleń w weekend w miesiącu grudniu 2017r. – 15 pkt. 

Wynik w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

Sposób oceny poszczególnych ofert: 

S = A + B + C 

Gdzie: 

S – łączna suma punktów 

A – liczba punktów w kryterium Cena 

B – liczba punktów w kryterium Jakość 

C – liczba punktów w kryterium Dostępność 

 

2. Zamawiający wymaga udostępnienie minimum 1 stanowiska symulacyjnego 

radiostacji SR dla 4 osób ćwiczących. Wykonawca deklarujący 1 stanowisko 

symulacyjne radiostacji SR dla 4 osób ćwiczących otrzyma w podanym 

kryterium realizacji 0 pkt. W formularzu ofertowym podając liczbę symulatorów 

radiostacji SR należy określić liczbę użytkowników przypadającą na jedno 

urządzenie podczas każdego szkolenia.  

3. Zamawiający oczekuje umożliwienia realizacji szkoleń w weekend, nie jest to 

jednak warunek formalny. Wykonawca który nie przewiduje dni szkoleniowych 

w weekend dla żadnej grupy otrzyma w podanym kryterium realizacji 0 pkt. 

Wykonawca deklarujący co najmniej 1 dzień szkoleniowy w weekend dla jednej 

grupy otrzyma w podanym kryterium realizacji 5 pkt. Wykonawca deklarujący 

co najmniej 2 dni szkoleniowe w weekend dla dwóch grup otrzyma w podanym 

kryterium realizacji 15 pkt. W formularzu ofertowym należy podać procentowy 

stosunek dni szkoleniowych  odbywających się w weekendy.  

4. Maksymalna, łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 

100. Punkty będą liczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 

5. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
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uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, 

który uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

V. Terminy: 

1) Termin składania ofert: do dnia 1 grudnia 2017 roku do godziny 13.00. 

2) Termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2017 roku 

o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego. 

3) Termin wyboru najkorzystniejszej oferty: wybór najkorzystniejszej oferty 

nastąpi w terminie maksymalnie 3 dni od otwarcia ofert.  

4) Termin realizacji umowy: do 31.12.2017r. 

5) Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

 

VI. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów 

powiązanych). 

W celu uniknięcia konfliktu interesów z udziału w postępowaniu wykluczeni są: 

1. podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Wykonawcą, a 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: 

1) pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego, 

prokurenta, pełnomocnika, ani pozostawaniu z nimi w związku 

małżeńskim; 

2) pozostawaniu z w/w osobami w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli lub podległości służbowej. 

 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo  

lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału  

w postępowaniu. 

2. wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 

z 2015, poz. 184), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, iż istniejące między 
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nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

VII. Pozostałe informacje:  

1. Ofertę należy złożyć w tradycyjnej formie papierowej  

na adres Zamawiającego: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 18, 70 – 383 Szczecin. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pomocą poczty e-mail.  

2. Oferta musi zawierać kompleksową cenę brutto za wykonanie usługi. 

3. O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego. Ofertę należy 

opisać: „oferta szkolenie operator łączności bliskiego zasięgu SRC”.  

4. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Apoloniusz 

Kurylczyk, t. 91 425 27 78 

5. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w każdym 

momencie jego trwania i po jego zakończeniu – bez podania przyczyny. 

6. Terminy szkoleń zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym po 

rozstrzygnięciu postępowania.  

 


