
KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA WYNIKAJĄCEGO Z „PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

DLA MIASTA KATOWICE” W 2017 ROKU PN.:  
„PROGRAM EDUKACYJNY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY DLA UCZNIÓW CZWARTYCH KLAS

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”

I. PRZEDMIOT KONKURSU:

1. Realizacja  programu pn.:  „Program edukacyjny z  zakresu pierwszej  pomocy dla  uczniów
czwartych  klas  szkół  podstawowych  miasta  Katowice”,  obejmującego  swym  zakresem
następujące czynności:

 Rozpoznanie zagrożenia.
 Wstępne zabezpieczenie poszkodowanego i miejsca zdarzenia.
 Nadanie sygnału „Na Ratunek”.
 Podstawowe czynności resuscytacyjne dorosłych i dzieci.
 Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 Inne podstawowe czynności ratunkowe zależne od rodzaju zagrożenia.
W/w Program składa się z dwóch etapów:
I  Etap: zorganizowanie I  cyklu szkoleń w wymiarze 8 godzin lekcyjnych w okresie kwiecień-
czerwiec 2017 r., obejmującego:
- 3 godziny wykładu z użyciem sprzętu multimedialnego: omówienie stanów zagrożenia życia
pochodzenia wewnętrznego (choroby) u dorosłych i dzieci;
- 5 godzin ćwiczeń na fantomach do nauki resuscytacji dorosłych i dzieci z wykorzystaniem 
podstawowego sprzętu ratunkowego w omawianych stanach klinicznych;
Na  zakończenie  I  cyklu  szkoleń  (w  miesiącu  czerwcu  2017  r.)  -  organizacja  zawodów
międzyszkolnych  z  wiedzy  i  umiejętności  udzielania  podstawowej  pierwszej  pomocy
z nagrodami.
II Etap: zorganizowanie II cyklu szkoleń w wymiarze 8 godzin lekcyjnych w okresie wrzesień-
październik 2017 r., obejmującego:
- 3 godziny wykładu z użyciem sprzętu multimedialnego: omówienie stanów zagrożenia życia
pochodzenia zewnętrznego (urazy i zatrucia);
- 5  godzin  ćwiczeń  na  fantomach  z  wykorzystaniem  podstawowego  sprzętu  ratunkowego
w omawianych stanach klinicznych (pacjenci urazowi).
Na  zakończenie  II  cyklu  szkoleń  przewidziano  sprawdzenie  wiedzy  przeszkolonych  uczniów
w formie ustnej lub pisemnej oraz zaliczenie praktyczne z resuscytacji na fantomach.

2. Podczas realizacji  programu wskazana jest współpraca z dyrektorami szkół,  pielęgniarkami
medycyny szkolnej.
3. Wypełnienie ankiety, który posłuży wykonawcom Programu do opracowania zbiorczej analizy
(w ramach raportów miesięcznych i raportu końcowego).
4. Osobami uprawnionymi do udziału w „Programie edukacyjnym z zakresu pierwszej pomocy
dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych miasta Katowice” są:
- dzieci uczęszczające do klas IV katowickich szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
(od września 2017 r. – uczniowie klas V) - populacja liczy ok. 2054 dzieci, z wyłączeniem dzieci,
których rodzice nie wyrażają zgody.
5. Monitorowanie i ewaluacja:

1) liczba dzieci uczęszczających do klas IV objętych edukacją z zakresu pierwszej pomocy; 
2) liczba klas IV objętych edukacją z zakresu pierwszej pomocy.



II.WARUNKI KONKURSU

1. Informacje o konkursie ofert:
1) Konkurs  ofert  dotyczy  wyboru  realizatorów zadań wynikających  z  Programu  Profilaktyki

i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice.
2) Konkurs  ofert  prowadzi  Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta

Katowice.
3) Tryb pracy Komisji określa Regulamin Pracy Komisji.
4) Oferty  zgłoszone  do  konkursu  powinny  być  sporządzone  na  udostępnionym  formularzu

oferty.
5) Komisja Konkursowa dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.
6) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo:

a) wyboru więcej niż jednej oferty,
b) odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

7) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
8) Z wybranymi oferentami zostaną zawarte stosowne umowy.

2. Ogólne warunki przystąpienia do konkursu ofert:

1) Prowadzenie działalności leczniczej na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z
2015 r. poz. 618 z późn. zm.).
2)  Zgodność  wykonywania  usług  medycznych  w  zakresie  wymaganym  w  konkursie  ofert  ze
statutem podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego ofertę.
3) Złożenie oferty na  formularzu ofertowym do konkursu ofert na wybór realizatora „Programu
Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice w 2016 roku”, wraz z aktualnymi (ważnymi 3 m-
ce od daty wystawienia) dokumentami stosownie do statusu prawnego jednostki:

a)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeśli  podmiot  nie  jest
widoczny  w  ogólnodostępnej  wyszukiwarce  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  działalności
Gospodarczej (CEIDG),
b) statut podmiotu,
c)  dokument  stwierdzający  wpis  do  rejestru  właściwej  Okręgowej  Rady  Lekarskiej
 (w przypadku praktyk zawodowych lekarzy – indywidualnych lub grupowych),
d) zezwolenie na wykonywanie praktyki (w przypadku praktyk indywidualnych lub grupowych),
e)  dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zawodowe  osób  udzielających  świadczeń
zdrowotnych wymaganych  w związku z programem.

Kopie  dokumentów  składane  przez  oferentów  muszą  posiadać  adnotację:  „za  zgodność
z oryginałem” oraz pieczątkę, datę, i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta powinna być przygotowana:

a) na piśmie,
b) na udostępnionym formularzu,
c) w języku polskim,
d) podpisana przez osoby uprawnione oferenta.

2) Oferta powinna zawierać:
a) oświadczenie o zapoznaniu się  z  treścią ogłoszenia,  przedmiotem i  warunkami konkursu

ofert, 



b) nazwę,  siedzibę  podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą  oraz  numer  wpisu  do
właściwego rejestru,

c) miejsce realizacji zadania (jeśli jest inne niż adres oferenta),
d) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
e) informacje  dotyczące  liczby  i  kwalifikacji  personelu  fachowego  biorącego  udział  

w realizacji zadania,
f) proponowaną liczbę osób, którą oferent może objąć Programem,
g) oferowaną  cenę  i  kalkulację  kosztów  objęcia  Programem  jednej  osoby  (sporządzenie

szczegółowej  kalkulacji  kosztów  w  punkcie  V.4  oferty)  -  kalkulacja  powinna  zostać
sporządzona z podaniem średniego kosztu objęcia programem edukacyjnym jednej osoby
z rozbiciem na:
- koszt realizacji  I  etapu programu –  zorganizowanie I  cyklu szkoleń w wymiarze 8 godzin
lekcyjnych w okresie kwiecień-czerwiec 2017 r., 
-  koszt realizacji II etapu programu –  zorganizowanie II cyklu szkoleń w wymiarze 8 godzin
lekcyjnych w okresie wrzesień-październik 2017 r.,
- koszt administracyjno-technicznej obsługi Programu.

4. Szczegółowe warunki konkursu:
1)  Realizatorami  Programu  mogą  być podmioty  wykonujące  działalność  leczniczą w  mieście

Katowice.
2)  Realizator  zapewni   fachowy  personel  medyczny  dla  potrzeb  Programu  -  warunkiem  jest

przeprowadzenie szkoleń  przez zespół w skład którego wejdą:
- ratownicy medyczni (licencjonowani i nielicencjonowani),

  - pielęgniarki ratunkowe,
- instruktorzy pierwszej pomocy medycznej,
- wolontariusze PCK.
Do  przeprowadzenia  każdego  ze  szkoleń  w  danej  szkole  wymagany  jest  zespół  co  najmniej
2-osobowy,  w  którym  przynajmniej  jedna  z  osób  posiada  kwalifikacje  licencjonowanego
ratownika medycznego.
3) Realizator  zapewni  personel  do  obsługi  organizacyjnej  Programu,  odpowiedzialny

za  prowadzenie  rejestru  uczestników  Programu,  wymaganej  dokumentacji  medycznej
i  statystycznej  oraz  kontaktów  ze  szkołami  i  Wydziałem  Polityki  Społecznej  Urzędu  Miasta
Katowice oraz sprzęt szkoleniowy: prezentacje multimedialne, fantomy do ćwiczeń - niemowlę,
dziecko,  dorosły  oraz  torbę  pierwszej  pomocy  z  materiałami  opatrunkowymi,  maseczki
do ćwiczeń na fantomach.

4) Przeprowadzenie Programu na terenie katowickich szkół podstawowych.
   


