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Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

 
 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Powiatowy Klub Seniora” Oś priorytetowa IX. 

Włączenie społeczne działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 

poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług Społecznych, współfinansowanego przez Unię Europejską  ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

 

Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego zaprasza do 

składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej z poniższymi kryteriami: 

 

I. Zamawiający: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego 

ul. Karola Miarki 7/1 47-400 Racibórz; REGON 277487444; NIP 6391776646. 

 

II. Tryb postępowania Postępowanie przeprowadzone w trybie zamówień o wartości 

nieprzekraczającej 20 tys. zł netto – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

 

III. Opis przedmiotu zapytania:  

1. Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

dla uczestników projektu „Powiatowy Klub Seniora”.   

- ilość osób do przeszkolenia: max 30 osób,  

- liczba godzin szkolenia – 8h, 

- realizacja w godzinach dopołudniowych/popołudniowych od poniedziałku do soboty, 

- termin realizacji:  maj – 31 lipca 2021 roku. 

2. Zakres tematyczny szkolenia: 

     - Ocena zagrożenia przez osoby udzielające pierwszej pomocy, 

     - Podstawowe zabiegi ratujące życie, 

     - Ocena obrażeń u poszkodowanych tej. Zadławienie, krwawienia, wstrząsy, drgawki i napady   

        padaczkowe, urazy głowy, klatki piersiowej, złamania, zwichnięcia, skręcenia, urazy kręgosłupa,        

        pogryzienia, ukąszenia, użądlenia, porażenia prądem, 

    - Zabezpieczenie czynności życiowych u poszkodowanych, 

    - Sposoby powiadamiania służb ratowniczych, 

    - Aspekty prawne omawianych zagadnień, 

    - Ćwiczenia obejmujące pracę z apteczką oraz manekinami do ćwiczeń. 

 

IV. Warunki współpracy: 

- Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. W przypadku 

złożenia oferty przez przedsiębiorcę/ Wykonawcę wymagane jest załączenie do oferty wpisu do 

Rejestru Firm Szkoleniowych wraz z wykazem osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
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zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczenie  o podstawie do 

dysponowania tymi osobami 

- Miejsce świadczenia usługi – Siedziba Stowarzyszenia PERSONA, Racibórz, ul. Karola Miarki 7/1 

lub inne miejsce na terenie miasta Raciborza wskazane przez Zamawiającego. 

V. Wymagania niezbędne: 
O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące osobami o niżej określonych kwalifikacjach:  

- osoby posiadające niezbędną wiedzę i kwalifikacje uprawniające do prowadzenia szkolenia będącego 

przedmiotem zamówienia. 

 

VII. Wymagane dokumenty: 

- Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia   

- Oświadczenie po posiadaniu kwalifikacji i uprawnień, stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia 

- Na etapie składania oferty spełnienie powyższych wymagań formalnych Wykonawca potwierdza 

oświadczeniem. 

VIII.  Miejsce i sposób składania ofert. 

1. Oferty należy składać wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.  

- osobiście w siedzibie Stowarzyszenia PERSONA w Raciborzu, ul. Karola Miarki 7/1, od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 17.00 – 19.00, 

- drogą mailową na adres personaraciborz@gmail.com, 

- pocztą na adres Stowarzyszenia PERSONA – decyduje data wpływu. 

2. Dokumenty należy składać  do dnia 14 maja  2021  roku do godziny 19.00 

 

IX. Osoba uprawniona do kontaktu.  

Grażyna Kotlarz   

tel. 506063338 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku                    

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:  

I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:  
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego                            

w Raciborzu, ul. Karola Miarki 7/1, z administratorem można się skontaktować poprzez adres email personaraciborz@gimail.com 

lub pisemnie na adres siedziby podany powyżej.  

II. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych  
Administrator wyznaczył osobę do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych, z którą można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane do kontaktu: email personaraciborz@gimail.com .  

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych. 
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Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zebranie ofert w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi 

dla Stowarzyszenia PERSONA oraz zawarcia umowy współpracy. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych 

powyżej jest:  
a) art. 6 ust.1 lit b RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie tych danych jest niezbędne.  

b) W przypadku podania dodatkowych danych w sposób dobrowolny, w tym dodatkowych danych do kontaktu podstawą ich 

przetwarzania będzie Państwa zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO). Zgodę można w każdej chwili wycofać bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

c) Państwa dane mogą także być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony 

przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art., 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).  
IV. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe zebrane dla celów określonych powyżej będą przetwarzane do czasu wyłonienia najkorzystniejszej oferty                                         

i przechowywane zgodnie z okresem wskazanym w Umowie zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem PERSONA i Urzędem 

Marszałkowskim w Katowicach. W przypadku danych podanych na podstawie zgody, do końca ustania celu, na jaki zostały zebrane 
lub do czasy wycofania zgody.  

V. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców  

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione jedynie na podstawie obowiązującego prawa. Mogą być również przekazane do 

przetwarzania w imieniu administratora danych przy spełnieniu wszystkich wymogów dających gwarancje bezpiecznego i zgodnego 
z prawem ich przetwarzania, na podstawie zawartych stosownych umów zgodnych z art. 28 RODO, w tym w zakresie realizacji 

projektu , informatyczna, niszczenia dokumentów.  

VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane: Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, przenoszenia 
danych, otrzymania ich kopii – w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu skorzystania z praw, o których mowa, a także 

pełnej informacji na temat swoich praw - należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych u 

administratora, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. W odniesieniu do żądania przeniesienia danych, odnosi się 

do sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz w sposób zautomatyzowany. Mają 
Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) - gdy uznają 

Państwo, że przetwarzamy dane osobowe nie zgodnie z prawem.  

VII. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Nie przekazujemy Państwa 

danych do państw trzecich  

VIII. Informacja o wymogu podania danych Przystąpienie do złożenia oferty jest dobrowolne, nie podanie danych określonych jako 

niezbędnych uniemożliwi wzięcie Państwa oferty pod uwagę przy analizowaniu zgłoszonych ofert. Dane zbierane na podstawie zgody 

nie będą miały wpływu na wybór oferty i zawarcie umowy.  
IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Dane udostępnione przez Państwa nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
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Załącznik nr 1  

do zaproszenia do złożenia oferty 

na przeprowadzenie szkolenia               

z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej 

 

 
                    

 

         

 

Oferta  

na przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
 

Imię, nazwisko Zleceniobiorcy: 

 

Adres zamieszkania: 

 

Telefon     adres e-mail       
 

 

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania oferty  na przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej  

1. Oferuję wykonanie usługi  za cenę ................................. złotych za osobę 

Słownie : ........................................................................................................................... . złotych 

2. Cena oferty obejmuje, wszystkie koszty oraz świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia wraz             

z dojazdem oraz ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi, zgodnie z postanowieniami określonymi w Zaproszeniu do składania 
ofert. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Miejscowość______________________ data __________________                                

       _______________________________ 

      

    podpis składającego ofertę 
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Załącznik nr 2  

do zaproszenia do złożenia oferty 

na przeprowadzenie szkolenia               

z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej 
 

 
 
 

_______________________ 
   Imię, nazwisko Zleceniobiorcy 

 

                                                                          

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU  UPRAWNIEŃ 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkolenia z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  

oświadczam że: 

posiadam wymagane uprawnienia, doświadczenie i wiedzę niezbędną  do wykonania zamówienia  

 

 

miejscowość________________________ dnia ____________________ 

 

 

                                                                                                                      

_______________________________      
             podpis składającego ofertę 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 


