Białystok,

sierpnia 2018 r.

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Białymstoku
ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok

WOS.2370.17.2018.AS

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące realizacji specjalistycznych szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego
w ramach projektu LT-PL-2S-175 „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb
ratowniczych w ramach wspólnych działań”. realizowanego w ramach Programu Współpracy
INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
1.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
ul. Warszawska 3,
15-062 Białystok,
NIP 542-021-11-95
REGON 000173545
http://www.straz.bialystok.pl
e-mail: osrodek@straz.bialystok.pl
2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
zapytanie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń z dziedziny ratownictwa wodno-nurkowego
w ramach projektu LT-PL-2S-175 „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb
ratowniczych w ramach wspólnych działań” w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A
Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Zestawienie rodzajów szkoleń wraz z ilością osób do przeszkolenia
i szczegółowymi wymogami dotyczącymi realizacji szkoleń zawiera poniższa tabela.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szkolenia specjalistyczne w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-175 „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich służb ratowniczych
w ramach wspólnych działań”
RODZAJ SZKOLENIA

OPIS

Nurek Kierujący Pracami Podwodnymi
- KURS

Nurek Kierujący Pracami Podwodnymi
- WYŻYWIENIE I NOCLEG

Nurek MSW
- KURS

Usługa:
- obejmująca szkoleniową obsługę instruktorską
- obejmująca materiały szkoleniowe
- trwająca minimum 96 godzin
- termin szkolenia uzgodniony z komendami PSP, których funkcjonariusze biorą udział w kursach
- liczba osób, które nabędą uprawnienia: 3
- realizacja szkolenia na terenie Polski
- Komendy delegujące kursantów zapewnią im wyposażenie indywidualne według zestawienia przedstawionego przez realizatora szkolenia
- kursantami będą funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej posiadający uprawnienia co najmniej Nurka MSWiA,
- przebieg szkolenia zgodny z „Programem szkolenia specjalistycznego dla nurków kierujących pracami podwodnymi w zakresie ratownictwa” opracowanym przez
biuro szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w 2015 roku.
Rezultat szkolenia:
- nabycie uprawnień do kierowania pracami podwodnymi prowadzonymi w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do dnia 30.10.2018r.
- potwierdzenie nabycia uprawnień w postaci zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do dnia 30.10.2018r. oraz dokonania wpisu w Książce Nurka do dnia 30.11.2018r.
- liczba osób, które nabędą uprawnienia: 3
Usługa wyżywienia i noclegu w trakcie kursu dla Nurków Kierujących Pracami Podwodnymi:
- obejmująca śniadanie, obiad, kolację i nocleg
- dla 3 osób
- przez 12 dni
- rozpoczęcie śniadaniem w 1-szym dniu kursu i zakończona obiadem w 12 dniu kursu
- normy wyżywienia dostosowane do dorosłych mężczyzn uczestniczących w szkoleniach nurkowych
Usługa:
- obejmująca szkoleniową obsługę instruktorską
- obejmująca materiały szkoleniowe
- trwająca minimum 96 godzin
- termin szkolenia uzgodniony z komendami PSP, których funkcjonariusze biorą udział w kursach
- realizacja szkolenia na terenie Polski
- Komendy delegujące kursantów zapewnią im wyposażenie indywidualne według zestawienia przedstawionego przez realizatora szkolenia
- kursantami będą funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej posiadający uprawnienia Młodszego Nurka MSWiA
- przebieg szkolenia zgodny z „Programem kursu specjalistycznego dla nurków MSWiA wykonujących prace podwodne w zakresie ratownictwa” opracowanym przez
Biuro Szkolenia i KCKRiOL w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w 2009 roku.
Rezultat szkolenia:
- nabycie uprawnień Nurka MSWiA w celu uczestniczenia w działaniach prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do dnia
30.10.2018r.
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ILOŚĆ
OSÓB

3

3

3

Nurek MSW
- WYŻYWIENIE I NOCLEG

Młodszy nurek MSW
- KURS

Młodszy nurek MSW
- WYŻYWIENIE I NOCLEG

P2
- KURS

- potwierdzenie nabycia uprawnień w postaci zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do dnia 30.10.2018r. oraz dokonania wpisu w Książce Nurka do dnia 30.11.2018r.
- liczba osób, które nabędą uprawnienia: 3
Usługa wyżywienia i noclegu w trakcie kursu Nurka MSW:
- obejmująca śniadanie, obiad, kolację i nocleg
- dla 3 osób
- przez 12 dni
- rozpoczęcie śniadaniem w 1-szym dniu kursu i zakończona obiadem w 12 dniu kursu
- normy wyżywienia dostosowane do dorosłych mężczyzn uczestniczących w szkoleniach nurkowych
Usługa:
- obejmująca szkoleniową obsługę instruktorską
- obejmująca materiały szkoleniowe
- trwająca minimum 96 godzin
- termin szkolenia uzgodniony z komendami PSP, których funkcjonariusze biorą udział w kursach
- realizacja szkolenia na terenie Polski
- Komendy delegujące kursantów zapewnią im wyposażenie indywidualne według zestawienia przedstawionego przez realizatora szkolenia
- kursantami będą funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej posiadający uprawnienia minimum podstawowego stopnia płetwonurka oraz uprawnienia do nurkowania
w suchych skafandrach
- przebieg szkolenia zgodny z „Programem szkolenia w zakresie młodszego nurka” opracowanym przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
w 2011 roku.
Rezultat szkolenia:
- nabycie uprawnień młodszego nurka MSWiA w celu uczestniczenia w działaniach prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do dnia
30.10.2018r.
- potwierdzenie nabycia uprawnień w postaci zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do dnia 30.10.2018r. oraz wydania Książki Nurka i dokonania wymaganego wpisu
do dnia 30.11.2018r.
- liczba osób, które nabędą uprawnienia: 6
Usługa wyżywienia i noclegu w trakcie kursu Młodszego Nurka MSW:
- obejmująca śniadanie, obiad, kolację i nocleg
- dla 3 osób
- przez 12 dni
- rozpoczęcie śniadaniem w 1-szym dniu kursu i zakończona obiadem w 12 dniu kursu
- normy wyżywienia dostosowane do dorosłych mężczyzn uczestniczących w szkoleniach nurkowych
Usługa:
- obejmująca szkoleniową obsługę instruktorską
- obejmująca materiały szkoleniowe
- trwająca minimum 56 godzin
- termin szkolenia uzgodniony z komendami PSP, których funkcjonariusze biorą udział w kursach
- realizacja szkolenia teoretycznego może nastąpić w oparciu o nieodpłatne udostępnienie bazy lokalowej jednej z Komend PSP (Augustów, Grajewo, Sejny lub
Suwałki). Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione z Wykonawcą na etapie realizacji szkoleń.
- realizacja szkolenia praktycznego na terenie powiatów augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego lub suwalskiego
- Komendy delegujące kursantów zapewnią im wyposażenie indywidualne według zestawienia przedstawionego przez realizatora szkolenia
- kursantami będą funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej posiadający uprawnienia minimum podstawowego stopnia płetwonurka
Rezultat szkolenia:
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P2
- WYŻYWIENIE I NOCLEG

Suche skafandry

Patofizjologia

- nabycie uprawnień do nurkowania średniego stopnia (P2) w federacji CMAS do dnia 30.10.2018r.
- potwierdzenie nabycia uprawnień w postaci dokonania wymaganego wpisu w Książce Nurka do dnia 30.10.2018r.oraz wydanie odpowiedniego certyfikatu do dnia
30.11.2018r.
- liczba osób, które nabędą uprawnienia: 3
Usługa wyżywienia i noclegu w trakcie kursu nurkowania średniego stopnia (P2):
- obejmująca śniadanie, obiad, kolację i nocleg
- dla 3 osób
- przez 7 dni
- rozpoczęcie śniadaniem w 1-szym dniu kursu i zakończona obiadem w 7 dniu kursu
- normy wyżywienia dostosowane do dorosłych mężczyzn uczestniczących w szkoleniach nurkowych
Usługa:
- obejmująca szkoleniową obsługę instruktorską
- obejmująca materiały szkoleniowe
- trwająca minimum 16 godzin
- realizacja szkolenia teoretycznego może nastąpić w oparciu o nieodpłatne udostępnienie bazy lokalowej jednej z Komend PSP (Augustów, Grajewo, Sejny lub
Suwałki). Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione z Wykonawcą na etapie realizacji szkoleń.
- realizacja szkolenia praktycznego na terenie powiatów augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego lub suwalskiego
- Komendy delegujące kursantów zapewnią im wyposażenie indywidualne według zestawienia przedstawionego przez realizatora szkolenia
- kursantami będą funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej posiadający uprawnienia minimum podstawowego stopnia płetwonurka
Rezultat szkolenia:
- nabycie przez kursantów wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających sprawne i bezpieczne nurkowanie w skafandrach suchych oraz
posługiwania się tym sprzętem
- przeszkolenie z zakresu nurkowania w skafandrach suchych wymagane do przystąpienia do szkolenia na Młodszego Nurka MSWiA zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. nr 138 poz. 1468 z 2004 r. ze zm.)
- potwierdzenie nabycia uprawnień w postaci wpisu do Książki Nurka do dnia 30.10.2018r.
- liczba osób, które nabędą uprawnienia: 4
Usługa:
- obejmująca szkoleniową obsługę instruktorską
- obejmująca materiały szkoleniowe
- trwająca minimum 24 godziny
- realizacja szkolenia teoretycznego może nastąpić w oparciu o nieodpłatne udostępnienie bazy lokalowej jednej z Komend PSP (Augustów, Grajewo, Sejny lub
Suwałki). Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione z Wykonawcą na etapie realizacji szkoleń.
- realizacja szkolenia praktycznego na terenie powiatów augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego lub suwalskiego
- kursantami będą funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej posiadający uprawnienia minimum podstawowego stopnia płetwonurka
Rezultat szkolenia:
- uzyskanie przez kursantów podstaw fizjologii oraz patofizjologii nurkowania
- zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających zrozumienie mechanizmów patofizjologii nurkowania oraz zastosowanie procedur
ratowniczych i pierwszej pomocy.
- przeszkolenie z zakresu patofizjologii nurkowania wymagane przy nabyciu uprawnień dla kierującego pracami podwodnymi PSP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2004r. Nr 138 Poz. 1468 z późn. zm.)
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Stermotorzysta

- przeszkolenie z zakresu patofizjologii nurkowania wymagane przy przystąpieniu do kursu wyższego stopnia nurkowego (P3).
- potwierdzenie nabycia uprawnień w postaci zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do dnia 30.10.2018r. oraz wpisu do Książki Nurka MSWiA oraz Książki Płetwonurka
do dnia 30.11.2018r.
- liczba osób, które nabędą uprawnienia: 14
Usługa:
- obejmująca szkoleniową obsługę instruktorską
- obejmująca materiały szkoleniowe
- obejmująca przeprowadzenie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego
- obejmująca zapewnienie jednostki pływającej do przeprowadzenie egzaminu praktycznego
- obejmująca opłatę egzaminacyjną
- obejmująca opłatę za złożenie wniosku o wydanie patentu
- trwająca minimum 24 godziny
- realizacja szkolenia teoretycznego może nastąpić w oparciu o nieodpłatne udostępnienie bazy lokalowej jednej z Komend PSP (Augustów, Grajewo, Sejny lub
Suwałki). Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione z Wykonawcą na etapie realizacji szkoleń.
- realizacja szkolenia praktycznego na terenie powiatów augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego lub suwalskiego
- kursantami będą funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej posiadający udokumentowaną co najmniej trzy miesięczną praktykę pływania w ramach pełnienia służy
na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym użytkowanych przez jednostki organizacyjne kierowane przez organy podległe ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych
Rezultat szkolenia
- uzyskanie przez kursantów patentu żeglarskiego stermotorzysty żeglugi śródlądowej uprawniającego do kierowania:
małym statkiem*, łodzią przewozową o napędzie mechanicznym*; do dnia 30.10.2018r.
*
(mały statek –statek, którego długość kadłuba jest mniejsza niż 20 m, z wyjątkiem: promów, statków przeznaczonych do przewozu więcej niż 12 pasażerów,
holowników lub pchaczy–niezależnie od długości ich kadłuba,
łódź przewozowa –statek o napędzie mechanicznym albo bez napędu mechanicznego przeznaczony do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów z jednego brzegu drogi
wodnej na drugi)
- liczba osób, które nabędą uprawnienia: 18
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Szczegółowe terminy graniczne realizacji poszczególnych szkoleń zostały przedstawione w
powyższej tabeli.
Terminy realizacji poszczególnych szkoleń należy uzgodnić z Zamawiającym.
5. TERMIN ZWIĄZANIA WYKONAWCY OFERTĄ
15 dni od upływu terminu składania ofert.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Oferta Wykonawcy powinna być przedstawiona pocztą e-mail lub faksem.
UWAGA: OFERTA POWINNA ZOSTAĆ PODPISANA PRZEZ UPOWAŻNIONĄ OSOBĘ.
7. OSOBY DO KONTAKTU
st. kpt. Wojciech Kusznerko, tel. 85 715 81 03, 504 015 621
mł. bryg. Daniel Lewczuk, tel. 86 272 02 25, 606 222 726
8. TERMIN, SPOSÓB, MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Podpisany skan oferty należy złożyć do dnia 14.08.2018r. do godz. 9.00. na adres
e-mail: osrodek@straz.bialystok.pl lub fax: ( 85 ) 715-81-07
Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca podaje cenę brutto za realizację wszystkich wymaganych szkoleń.
W zaoferowanej cenie uwzględnione muszą być wszelkie dodatkowe koszty oraz opłaty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Cena-100 pkt.
10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
Zamawiający będzie kierował się kryterium najniżej ceny brutto.
Cena – 100 pkt.
11. INFORMACJA O WYKLUCZENIU
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne ogłaszane przez beneficjentów,
którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Powiązania te rozumiane są jako wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej,
e) pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
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12. INFORMACJA O SPEŁNIENIU PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKU ODNOSZĄCEGO
SIĘ DO KONFLIKTU INTERESÓW.
Załącznik nr 2
13. INFORMACJE DODATKOWE
1. W celu zapewnienia porównania wszystkich ofert oraz w przypadku ofert niekompletnych
lub zawierających błędy, zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z
właściwym Wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków i ceny zamówienia oraz
do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
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Załącznik nr 1

UMOWA
Umowa zawarta w dniu………………………….………… 2018 r. w Białymstoku pomiędzy:
Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok, NIP 542 021 11 95
reprezentowaną przez: nadbryg. Jarosława Wendta
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
zwaną dalej "Zamawiającym"
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej "Wykonawcą"
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy
zgodnie z ofertą z dnia ……………………… podpisaną przez …………………………..
2. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń z dziedziny ratownictwa wodnonurkowego w ramach realizacji projektu LT-PL-2S-175 „Wzmocnienie kompetencji
polskich i litewskich służb ratowniczych w ramach wspólnych działań” Programu
Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Zestawienie rodzajów szkoleń wraz z ilością osób do przeszkolenia zawiera poniższa
tabela. Tabela zawiera również wykaz szkoleń, podczas których Wykonawca zapewni
pełne zabezpieczenie logistyczne uczestników w postaci całodziennego wyżywienia
i noclegu.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RODZAJ USŁUGI
Nurek Kierujący Pracami Podwodnymi - KURS
Nurek Kierujący Pracami Podwodnymi - WYŻYWIENIE I NOCLEG
Nurek MSW - KURS
Nurek MSW - WYŻYWIENIE I NOCLEG
Młodszy nurek MSW - KURS
Młodszy nurek MSW - WYŻYWIENIE I NOCLEG
P 2 - KURS
P 2 - WYŻYWIENIE I NOCLEG
Suche skafandry
Patofizjologia
Stermotorzysta

ILOŚĆ OSÓB
3
3
3
3
6
6
3
3
4
14
18

4. Zasady realizacji szkoleń powinny być zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia
znajdującym się w Zapytaniu ofertowym według sprawy znak WOS.2370.17.2018.AS
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5. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do
przeprowadzenia szkoleń będących przedmiotem umowy zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w Opisie przedmiotu zamówienia.
§2
TERMINY
1. Terminy graniczne realizacji poszczególnych rodzajów szkoleń zawiera poniższa tabela.
RODZAJ
SZKOLENIA
Nurek
Kierujący
Pracami
Podwodnymi
Nurek
MSW
Młodszy nurek
MSW

P2
Suche skafandry
Patofizjologia
Stermotorzysta

OPIS
nabycie uprawnień do kierowania pracami podwodnymi
prowadzonymi w jednostkach organizacyjnych PSP
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
dokonania wpisu w książce nurka
nabycie uprawnień Nurka MSWiA
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
dokonanie wpisu w Książce Nurka
nabycie uprawnień młodszego nurka MSWiA
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
wydanie Książki Nurka i dokonanie wymaganego wpisu
dokonanie wymaganego wpisu w Książce Nurka o nabyciu
uprawnień do nurkowania średniego stopnia (P2) w
federacji CMAS
wydanie odpowiedniego certyfikatu
wpis do Książki Nurka
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
wpis do Książki Nurka MSWiA oraz Książki Płetwonurka
uzyskanie patentu żeglarskiego stermotorzysty żeglugi
śródlądowej

TERMIN
30.10.2018
30.10.2018
30.11.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.11.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.11.2018
30.10.2018
30.11.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.11.2018
30.10.2018

2. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych rodzajów szkoleń należy uzgodnić
z Zamawiającym.
§3
ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
a. realizacji szkoleń zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się
w Zapytaniu
ofertowym
według
sprawy
znak
WOS.2370.17.2018.AS,
w szczególności w zakresie zgodności z Programami szkoleń przedstawionymi
w przedmiotowym zapytaniu.
b. prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji szkolenia w postaci list
obecności, oznakowanych zgodnie z wymogami Programu Współpracy INTERREG
V-A Litwa-Polska 2014-2020
c. sporządzania podczas realizowanych szkoleń dokumentacji zdjęciowej, którą
przekaże Zamawiającemu wraz ze zrzeczeniem się praw autorskich.
d. niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach
mogących wpłynąć na realizację przebiegu szkolenia
e. samodzielnego zapewnienia sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń.
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f. przechowywania kopii dokumentów związanych z realizacją umowy przez cały okres
jej realizacji, w sposób umożliwiający dokonanie przez Zleceniodawcę kontroli w
zakresie prawidłowości wykonania umowy oraz przechowywania ich w sposób
zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz do poinformowania Zamawiającego o
miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją umowy. Zobowiązuje się
Wykonawcę do zachowania poufności danych związanych z wykonywaną umową.
g. stosowania się do wszelkich zaleceń Zamawiającego przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.
2. Zamawiający jest zobowiązany do samodzielnego zapewnienia wyposażenia
indywidualnego osób biorących udział w szkoleniach.
3. Koordynator Wykonawcy w zakresie wykonywania przedmiotu umowy:
…………………………………….……. tel. ……………………, tel. kom. ……………..……..,
e-mail: …………………………………
4. Koordynator Zamawiającego w zakresie wykonywania przedmiotu umowy:
…………………………………….……. tel. ……………………, tel. kom. ……………..……..,
e-mail: …………………………………
§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne Wykonawcy
w łącznej wysokości ……………………………………………………. zł brutto (słownie:
……………………………………………….………………. złotych).
2. Zapłata dokonana będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury/rachunku przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane na
fakturze/rachunku.
3. Faktura/rachunek będzie wystawiona po kompletnym zrealizowaniu wszystkich szkoleń.
4. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
5. Łączna wartość umowy uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją
niniejszej umowy.
6. Do niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
7. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie umownym naliczone zostaną odsetki
ustawowe.
8. Dane do wystawienia faktury/rachunku:
Nazwa
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
Adres
15-062 Białystok, ul. Warszawska 3
NIP
542-021-11-95
REGON
000173545
§5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
b. w przypadku opóźnienia z wykonaniem umowy powyżej 7 dni.
2. W przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy w szczególności nie rozpoczęcia
w terminie umożliwiającym terminowe zakończenie szkoleń, przerwania, zawieszenia lub
prowadzenia zajęć przez Wykonawcę niezgodnie z programem, Zamawiający może
odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego
terminu.
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§6
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy, z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca tj. określonych w § 4 w wysokości 10% ogólnej
wartości umowy brutto.
b) Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 stronom przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowań na zasadach ogólnych. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na
zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie
pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

2. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą
szczegółowe naliczenia kar umownych w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa
w ust. 1.
§7
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem
danych
osobowych
przetwarzanych
w
ramach
umowy
jest Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
2. Podmiotem Przetwarzającym dane osobowe w ramach umowy jest Wykonawca.
3. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu w trybie art. 28 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, dane osobowe do
przetwarzania na zasadach i w celu określonym poniżej.
4. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać:
a) powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób,
których dane dotyczą.
b) powierzone mu na podstawie umowy dane osobowe strażaków uczestniczących w
szkoleniach specjalistycznych objętych niniejszą umową wyłącznie w celach:
 zapewnienia właściwych warunków szkolenia, w tym zakwaterowania
i wyżywienia uczestników.
 przeprowadzenia szkolenia;
 prowadzenie dziennika szkolenia;
 wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
c) powierzone mu na podstawie umowy dane osobowe nie dłużej niż na czas
obowiązywania umowy.
5. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne
spełniające wymogi Rozporządzenia i skutecznie chroniące prawa osób, których dane
dotyczą.

1.

§8
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podmiot Przetwarzający:
a) zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podjąć wszelkie środki
wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia, zapewniające adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku określonym w tym artykule,
b) zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji
umowy,
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c) zapewnia, ze osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają ustawowemu obowiązkowi
zachowania tajemnicy, zarówno w trakcie trwania zatrudnienia w Podmiocie
Przetwarzającym jak i po jego ustaniu,
d) może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora,
e) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych
osobowych zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie
ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego
nakazują przechowywanie danych osobowych,
f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje pomaga
Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36
Rozporządzenia,
g) po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza
je Administratorowi, ale nie później niż w ciągu 24 godzin lub następnego dnia
roboczego,
h) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości oraz przy
uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa w art. 23 Rozporządzenia pomaga
Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązać się z obowiązku odpowiadania
na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw
określonych w rozdziale III Rozporządzenia,
i) udostępnia Administratorowi niezwłocznie wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz
niniejszej umowie,
j) umożliwia Administratorowi lub osobie upoważnionej przez Administratora
przeprowadzenie kontroli w postaci audytów, inspekcji, dotyczących oceny czy
środki zastosowane przez Podmiot Przetwarzający przy przetwarzaniu
i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia
niniejszej umowy; działania, o których mowa powinny nastąpić w godzinach pracy
Podmiotu Przetwarzającego nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia o nich
wiadomości lub w innym terminie wskazanym przez Administratora.
k) Zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora lub nie dłuższym niż 7 dni.
2. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania
danych osobowych Podmiot Przetwarzający korzysta z usług podwykonawców to:
a) podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony
danych osobowych jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający
w niniejszej umowie,
b) jeżeli podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków
ochrony danych osobowych, pełną odpowiedzialność za ten stan wobec
Administratora ponosi Podmiot Przetwarzający.
3. Przekazanie powierzonych Podmiotowi Przetwarzającemu danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej może nastąpić jedynie na pisemne polecenie
Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot Przetwarzający prawo Unii
lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający; w takim
przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje
Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
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4. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 lit h) Rozporządzenia ma prawo kontroli poprzez
przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, czy środki zastosowane przez Podmiot
Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spełniają postanowienia niniejszej umowy.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zakazuję się dokonywania cesji wierzytelności wynikających z tytułu realizacji niniejszej
umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe i inne podmioty gospodarcze, osoby fizyczne
i prawne.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O NIEWYSTĘPOWANIU
KONFLIKTÓW INTERESÓW

Dotyczy zapytania ofertowego:……………………………………………………………….

………………………………..
Pieczątka Oferenta

……………………………
Miejscowość, data

Oświadczam,
iż
podmiot
składający
ofertę
nie
jest
powiązany
osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne
powiązania
między
beneficjentami
lub
osobami
upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta
lub pełnomocnika
4) 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.
5) Pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić
uzasadnienie wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.
Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………………….
Podpis
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Załącznik nr 3

............................. dn. ........................
miejscowość

data

pieczątka nagłówkowa

OFERTA
(wypełnia i podpisuje wykonawca)
Nazwa
wykonawcy, adres,
telefon,
faks, e-mail
osoba uprawniona
do kontaktów.

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Składam ofertę na realizację specjalistycznych szkoleń z dziedziny ratownictwa wodnonurkowego w ramach projektu LT-PL-2S-175 „Wzmocnienie kompetencji polskich i litewskich
służb ratowniczych w ramach wspólnych działań” Programu Współpracy INTERREG V-A
Litwa-Polska 2014-2020 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy, w podziale na rodzaje szkoleń zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia, wynosi: ............................................... zł.
Słownie: ………………….……………………………………………………………………….. zł.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RODZAJ USŁUGI
Nurek Kierujący Pracami Podwodnymi - KURS
Nurek Kierujący Pracami Podwodnymi - WYŻYWIENIE I NOCLEG
Nurek MSW - KURS
Nurek MSW - WYŻYWIENIE I NOCLEG
Młodszy nurek MSW - KURS
Młodszy nurek MSW - WYŻYWIENIE I NOCLEG
P 2 - KURS
P 2 - WYŻYWIENIE I NOCLEG
Suche skafandry
Patofizjologia
Stermotorzysta
RAZEM

Cena brutto

Terminy realizacji szkoleń będą zgodne z wymogami przedstawionymi w zapytaniu
ofertowym według sprawy WOS.2370.17.2018.AS
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Usługa będzie zrealizowana w sposób zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia
przedstawionym w ZAPYTANIU OFERTOWYM według sprawy znak WOS.2370.17.2018.AS
Należność za usługę będzie regulowana na podstawie faktury/rachunku po jej kompletnym
zrealizowaniu.
Termin płatności faktury/rachunku: co najmniej 30 dni od dnia jej otrzymania.
Okres obowiązywania oferty: minimum 15 dni od upływu terminu składania ofert.
Podana cena nie będzie podwyższona. W cenie uwzględnione są wszelkie dodatkowe koszty
oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Za wykonawcę podpis/y
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