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Marianowo, dnia  22 października 2012 r. 
 
Stowarzyszenie „SIEJA” 
ul. Mieszka I 1 
73-121 Marianowo 
tel/fax 91 578 25 18 
e-mail: lgr-sieja@wp.pl 
www: lgr-sieja.pl 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe nr  13/2012 
 

dotyczące realizacji projektu współpracy  
„PROMOCJA LOKALNYCH GRUP RYBACKICH POPRZEZ POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NA 

OBSZARACH WODNYCH – PROFILAKTYKA I EDUKACJA”. 
 
 
 

Prosimy o przedłożenie propozycji cenowej odnośnie poniższego zakresu. 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87;                 
REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i kompleksowym wdrożeniu 
projektu „PROMOCJA LOKALNYCH GRUP RYBACKICH POPRZEZ POPRAWĘ 
BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH – PROFILAKTYKA I EDUKACJA” 
skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych z  obszaru 2 lokalnych grup rybackich 
Stowarzyszenia „Sieja” w Marianowie i Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Drawy”                     
w Szczecinku.  
Operacja jest realizowana we współpracy Stowarzyszenia „Sieja” w Marianowie                                      
i Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku w ramach środka 4.2. Wsparcie na 
rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Programu operacyjnego 
”Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”. 
 
Realizacja usługi dla Zamawiającego zgodnie z poniższym zestawieniem (zakres niezbędny): 

1. Organizacja szkolenia dla grup 100 osobowych w każdej szkole  gimnazjalnej  tj. dla: 

• 13 szkół gimnazjalnych obszaru Stowarzyszenia „Sieja” (12 gmin członkowskich 

położonych w czterech powiatach: stargardzkim – Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, 

Kobylanka, Marianowo, Stargard Szczeciński, pyrzyckim – Pyrzyce, Przelewice, 

Warnice, łobeskim – Węgorzyno, myśliborskim – Barlinek (na obszarze gm. Barlinek 

funkcjonują 2 gimnazja). 
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• 9 szkół gimnazjalnych obszaru Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Drawy” (9 gmin 

członkowskich położonych w dwóch powiatach: drawskim – Czaplinek, Złocieniec, 

Ostrowice, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo; szczecineckim – Borne 

Sulinowo, Barwice, Grzmiąca). 

2. Czas trwania I etapu – szkolenia w szkołach i II etapu – zawody międzyszkolne dla 2 LGR 
określa się na 5 miesięcy, od stycznia 2013 r. do maja 2013 r.  

3. Liczba osób prowadzących szkolenie: 4 ratowników + ratownik koordynator. 
4. Podmiot składający ofertę na realizację szkoleń profilaktycznych i edukacyjnych na 

obszarach wodnych powinien być  uprawniony do realizacji ratownictwa wodnego zgodnie z 
art. 12.1 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 
sierpnia 2011 r. (Dz. U. nr 208, poz. 1240). 

5. Oferent jest zobowiązany dysponować niezbędnym sprzętem do przeprowadzenie zajęć 
praktycznych w tym głównie: fantomy, defibrylator szkoleniowy AED, algorytm BLS, koce, 
apteczka (torba edukacyjna) pierwszej pomocy, liny o długości 12 m, grubości ᴓ 8 mm itp. 

 

ETAP I 
1. Szkolenie teoretyczne i ćwiczenia dla 1 grupy obejmować powinno 4 bloki tematyczne      

(100 osobowa grupa uczniów podzielona na 4 zespoły 25-osobowe). 
 

2. Przygotowanie materiałów szkoleniowo - promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa nad 
wodami i ochrony środowiska dla uczestników z obowiązującymi logotypami wskazanymi 
przez Zamawiającego (założenia -  2 ulotki + np. maseczki). 

 

3. Czas trwania jednego bloku tematycznego: 60 minut (45 minut + 15 minut przerwy) 
 

4. Podział bloków tematycznych: 
a. SPRZĘT WODNY I JEGO WYKORZYSTANIE W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM - 

RZUT LINĄ - teoria i ćwiczenia praktyczne, 
b. RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (BLS/AED)+POZYCJA BEZPIECZNA 

-pierwsza pomoc przedmedyczna – teoria i ćwiczenia praktyczne, 
c. OBSŁUGA APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY przy omdleniach, krwotoku, zranieniach           

- teoria i ćwiczenia praktyczne 
d. d) PROMOCJA ZDROWIA I OCHRONA ŚRODOWISKA - bezpieczeństwo nad wodą - 

mapa miejsc  uznanych jako bezpieczne i niebezpiecznie - zasady bezpieczeństwa 
wodnego w zakresie prawidłowego zachowania się na terenie kąpielisk - ochrona 
własnego zdrowia i innych plażowiczów, ochrona środowiska naturalnego, 
przeciwdziałanie kłusownictwu. 

5. Przeprowadzenie po każdym bloku tematycznym testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności 
nabyte podczas szkolenia celem wytypowania zespołu 3-osobowego z każdej szkoły do 
udziału w II etapie. Dyplomy dla zwycięzców. 

 
ETAP II 
Organizacja zawodów międzyszkolnych dla przedstawicieli szkół  z obszaru dwóch lokalnych 
grup rybackich, którzy zdobyli największą ilość punktów w teście sprawdzającym nabyte 
umiejętności i wiedzę.  
1. Zakłada się 3-osobowe reprezentacje z każdej szkoły + nauczyciel opiekun.  
2. Catering w formie posiłku regeneracyjnego dla uczestników zawodów, opiekunów  i gości 

zaproszonych (łącznie 100osób).  
3. Ubezpieczenie uczestników zawodów. 
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4. Nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników zawodów (smycze, maseczki, długopisy 
itp. – max 10 zł/os) + dyplomy dla wszystkich uczestników. Nagrody główne dla 
zwycięzców zabezpiecza organizator – LGR. 

5. Promocja projektu i podsumowanie szkoleń i zawodów poprzez (minimum) zamieszczenie 
artykułu w  dodatku regionalnym Głosu Szczecińskiego, obejmującym zasięgiem obszar 
LGR.  
 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Oferent powinien stworzyć ofertę do 26.10. 2012 r. do godz.15.15. 

 

2. Oferta powinna być przygotowana z zachowaniem takiego samego zakresu (zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia) w formie dwóch odrębnych załączników: 
- załącznik 1 dla Stowarzyszenia „Sieja” 
- załącznik 1 dla Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Drawy” 
oraz wspólnych załączników nr 2,3 i 4. 

 
Koszty wspólne dotyczące organizacji etapu II w zakresie przeprowadzenia zawodów 
międzyszkolnych należy proporcjonalnie rozdzielić na każdą ofertę sporządzoną dla 
Stowarzyszenia „Sieja” i Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Drawy”. 

 
3. Oferty powinny być sporządzone na podstawie opisu przedmiotu zamówienia  i zawierać: 

- datę sporządzenia, 
- nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail, 
- zestawienie tabelaryczne kosztów usług wg załączonego wzoru - załącznik nr 1 do 

zapytania dla każdego LGR odrębnie,  
- opisową część dotyczącą realizacji projektu - max 2 strony A4 -  załącznik nr 2 
- syntetyczny opis doświadczenia szkoleniowego osób/osoby wykonujących zamówienie 
sporządzony w formie oświadczenia oferenta w nawiązaniu do kryteriów oceny opisanych w 
pkt VII.2, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy - załącznik nr 3 
- potwierdzoną kopię dokumentu nadającego oferentowi uprawnienia do realizacji 
ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12.1 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających 
na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. nr 208, poz. 1240) – załącznik 4 
 

4. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie wyłonić najkorzystniejszej oferty ze 
względu na to, że złożone zostaną oferty o takiej samej łącznej wartości brutto, oferenci, 
którzy złożyli w/w oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 

5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 
 

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE OFERENTÓW 

 

Wymagania wobec osoby/osób realizujących ofertę: 

- uprawnienie do realizacji ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12.1 Ustawy o bezpieczeństwie 
osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. nr 208, poz. 
1240). 
- doświadczenie w zakresie realizacji różnych form szkoleniowych dla młodzieży,  
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- doświadczenie w zakresie organizacji plenerowych imprez promocyjno szkoleniowych– 

zawodów, konkursów, pokazów, festynów itp. 

 
Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone 
również w PLN. Zaoferowana cena winna być podana jako kwota netto i brutto i powinna 
obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp. 

  
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być sporządzona w wersji pisemnej i przesłana za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w formie skanu podpisanej oferty na adres e-mail: lgr-sieja@wp.pl lub 

przesłana pocztą (tradycyjną, kurierem) lub dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie 

„SIEJA”, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo do dnia do 26.10.2012 r. do godz.15.15. 
2. Oferty nie przewidujące pełnego zakresu usługi złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 

VI. OCENA OFERT 
Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 31.10.2012 r. Zamawiający dokona oceny   
ważnych ofert na podstawie kryterium proponowanych cen za usługi (80%) oraz  doświadczenia 
realizatora usługi (20%). 

Zamawiający zastrzega sobie prawno nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. 
 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Zamawiający ustanawia 2 kryteria wyboru ofert: 
- kryterium cena – 80 % (80 pkt) 
- kryterium doświadczenie oferenta wykonującego zamówienie – 20 % (20 pkt) 
 
 
ZASADY OCENY OFERT 
 
1. oferta z najniższą zaoferowaną ceną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

otrzyma 80% (80 pkt). 
 
Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 
 
Wartość punktowa = 80 x (Cmin/Cb), gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert, 
Cb – cena oferty badanej. 
 
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana oferentowi w ocenie ww. kryterium 
wynosi 80 pkt. 
 
2. Za kryterium doświadczenie osoby/osób wykonujących zamówienie oferent może 

otrzymać maksymalnie 20 % (20 pkt).  
 
Kryterium będzie oceniane na podstawie: 
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-  przeprowadzonych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych w latach 
2010 – 2011: 
a) przeprowadzenie 5 - 10 szkoleń – 1 punkt 

b) przeprowadzenie 11  - 20 szkoleń – 5 punktów 

c) przeprowadzenie powyżej 21  szkoleń – 10 punktów 

 

- doświadczenie w zakresie organizacji plenerowych imprez promocyjno szkoleniowych– 
zawodów, konkursów, pokazów, festynów itp. w latach 2010 - 2011 

a) realizacja 3 - 5 form plenerowych imprez promocyjno szkoleniowych – 1 punkt 
b) realizacja 6 -10 form plenerowych imprez promocyjno szkoleniowych – 5 punktów 
c) realizacja powyżej 10 plenerowych imprez promocyjno szkoleniowych – 10 punktów 
 
Oferent, który zdobędzie największą liczbę punktów zostaje wybrany do realizacji 
zadania. 
 

 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów zamieszczając 
informację na stronie www.lgr-sieja.pl oraz www.lgr.szczecinek.pl 
Oferent  wybranej oferty zostanie zawiadomiony za  pośrednictwem poczty elektronicznej i 
telefonicznie. 
 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.lgr-sieja.pl 

W przypadku pytań dodatkowych informacji udziela Elżbieta Wojdowska, nr telefonu kom. 883 
602 959, stacjonarny /91/ 578 25 18. 
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Załącznik nr 1 do zapytania nr 13/2012 
dla Stowarzyszenia „Sieja” 

 
 
 

………………………………………………… 
(miejscowość data) 

 

…............................................................... 
                     (pieczęć oferenta) 
 
NIP …......................................................... 
 
REGON …................................................. 
 
Telefon…………..… e-mail….................... 

 
Stowarzyszenie „SIEJA” 

ul. Mieszka I 1 
73-121 Marianowo 

 
 

Oferta cenowa – na usługę realizacji projektu współpracy  
„PROMOCJA LOKALNYCH GRUP RYBACKICH POPRZEZ POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NA 

OBSZARACH WODNYCH – PROFILAKTYKA I EDUKACJA”  
 

Elementy usługi Cena  netto Cena  brutto 

I ETAP – szkolenie w szkołach – 13 gimnazjów, grupy 100 osobowe 
/ opis podstawowych działań/ 

  

II ETAP – zawody – 3 osobowe zespoły z każdego gimnazjum w tym: 
organizacja zawodów, posiłek regeneracyjny  
/opis podstawowych działań/  

  

Promocja, materiały szkoleniowe i gadżety promocyjne /opis/   

Inne proponowane przez Wykonawcę elementy usługi /opis/   

RAZEM   
 

 

Proponowane miejsce i czas realizacji zawodów (II ETAP)  - ………………………………………………………… 
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W załączeniu: 

1. opisowa część dotycząca realizacji projektu - załącznik nr 2, 
2. syntetyczny opis doświadczenia szkoleniowego osób/osoby wykonujących zamówienie 

sporządzony w formie oświadczenia oferenta  w nawiązaniu do kryteriów oceny opisanych w 
pkt VII.2) podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy – załącznik nr 3, 
 

3. potwierdzona kopia dokumentu nadającego oferentowi uprawnienia do realizacji ratownictwa 
wodnego zgodnie z art. 12.1 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. nr 208, poz. 1240) - załącznik nr 4. 

 

Zobowiązania i oświadczenie oferenta: 
 

1. Wszystkie materiały promocyjne i nagrody będą  zawierać obowiązujące logotypy Programu 
Operacyjnego RYBY zgodnie  Księgą wizualizacji PO RYBY. 

2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, zasoby ludzkie i techniczne do terminowej 
realizacji usługi. 

3. Jako Oferent bierzemy na siebie odpowiedzialność za całokształt organizacji i realizacji 
usługi zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu. 

4. Jako organizator zawodów dla młodzieży szkolnej  zobowiązujemy się do  pełnej 
odpowiedzialności za przygotowanie i przeprowadzenie operacji z zachowaniem 
bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Osoba uprawniona do kontaktów w/s oferty: ………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail) 
 

 
Całkowity koszt usługi netto ……………………, koszt brutto …………………………. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………..…………………………………………………………………………..… 
Pieczątka i podpis oferenta 

/osoba uprawniona do reprezentowania firmy lub osoba upoważniona/ 
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Załącznik nr 1 do zapytania nr 13/2012 
dla Stowarzyszenia LGR ”Partnerstwo Drawy” 

 
 

………………………………………………… 
(miejscowość data) 

 

…............................................................... 
                     (pieczęć oferenta) 
 
NIP …......................................................... 
 
REGON …................................................. 
 
Telefon…………..… e-mail….................... 

 
 

Stowarzyszenie LGR „Partnerstwo Drawy” 
ul. 28 Lutego 16 

 78-400 Szczecinek 
 
 

Oferta cenowa – na usługę realizacji projektu współpracy  
„PROMOCJA LOKALNYCH GRUP RYBACKICH POPRZEZ POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NA 

OBSZARACH WODNYCH – PROFILAKTYKA I EDUKACJA”  
 

Elementy usługi Cena  netto Cena  brutto 

I ETAP – szkolenie w szkołach – 9 gimnazjów, grupy 100 osobowe 
/ opis podstawowych działań/ 

  

II ETAP – zawody – 3 osobowe zespoły z każdego gimnazjum w tym: 
organizacja zawodów, posiłek regeneracyjny  
/opis podstawowych działań/  

  

Promocja, materiały szkoleniowe i gadżety promocyjne /opis/   

Inne proponowane przez Wykonawcę elementy usługi /opis/   

RAZEM   
 

Proponowane miejsce i czas realizacji zawodów (II ETAP) - ………………………………………………………… 
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W załączeniu: 

1. opisowa część dotycząca realizacji projektu - załącznik nr 2, 
2. syntetyczny opis doświadczenia szkoleniowego osób/osoby wykonujących zamówienie 

sporządzony w formie oświadczenia oferenta  w nawiązaniu do kryteriów oceny opisanych w 
pkt VII.2) podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy – załącznik nr 3, 

3. potwierdzona kopia dokumentu nadającego oferentowi uprawnienia do realizacji ratownictwa 
wodnego zgodnie z art. 12.1 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. nr 208, poz. 1240) - załącznik nr 4. 

 

Zobowiązania i oświadczenie oferenta: 
 

1. Wszystkie materiały promocyjne i nagrody będą  zawierać obowiązujące logotypy Programu 
Operacyjnego RYBY zgodnie  Księgą wizualizacji PO RYBY. 

2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, zasoby ludzkie i techniczne do   terminowej 
realizacji usługi. 

3. Jako Oferent bierzemy na siebie odpowiedzialność za całokształt organizacji i realizacji  
usługi zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu. 

4. Jako organizator zawodów dla młodzieży szkolnej  zobowiązujemy się do  pełnej  
odpowiedzialności za przygotowanie i przeprowadzenie operacji z zachowaniem  
bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Osoba uprawniona do kontaktów w/s oferty: ………………………………………………………. 

(imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail) 
 

 
Całkowity koszt usługi netto ……………………, koszt brutto …………………………. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………..…………………………………………………………………………..… 
Pieczątka i podpis oferenta 

/osoba uprawniona do reprezentowania firmy lub osoba upoważniona/ 

 
 
 
 
 
 

 


