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Zaproszenie do składania propozycji cenowej dotyczącej: 

Przeprowadzenia w formie hybrydowej zajęć z zakresu pierwszej pomocy (30h zajęć, dla 2 grup; h=45 

min) skierowanych do studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (studia stacjonarne I st., 

inżynierskie) w ramach realizacji projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17, zadanie nr 7 – „Dostosowanie i realizacja 

programu kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa”. 

1. Zamawiający  
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Adres:  ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 

Telefon:  12 662-64-09 

Regon:  000001376 

NIP:  675-02-00-195 

2. Nr i tryb postępowania:  
Numer opinii 1894/PU/2021 z dnia 7.12.2021 tryb postępowania: art.2 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp (poza 

ustawą) 

3. Osoby do kontaktu:  
W sprawach finansowych: mgr Katarzyna Sznicer 
tel. 12 662 7477 
e-mail: katarzyna.sznicer@up.krakow.pl 

W sprawach merytorycznych i organizacyjnych: mgr inż. Marcin Jasiński 
tel. 12 662 7879 
e-mail: marcin.jasinski@up.krakow.pl 

 
4. Określenie przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w formie hybrydowej warsztatów z zakresu 

Pierwszej pomocy dostosowanych do potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem profilu absolwenta 

kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa wraz materiałami dydaktycznymi w wymiarze 30h dydaktycznych 

każdy (w tym minimum 20h zajęcia praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego), dla 2 grup 

studentów (8-9 osób w grupie) na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (2x30h - łącznie 60 godzin 

dydaktycznych) w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 (do 1 lutego 2022 r.) zgodnie 

z ustalonym Harmonogramem. W celu sporządzenia Harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest 

przeprowadzić konsultacje z wyznaczonym przez Zamawiającego pracownikiem – Panem mgr inż. 

Marcinem Jasińskim, Doradcą Dydaktycznym na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Po opracowaniu 

Harmonogram winien zostać przedłożony na adresy marcin.jasinski@up.krakow.pl, 

kinga.pietrzyk@up.krakow.pl za pośrednictwem kanałów komunikacji na odległość, do akceptacji 

wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego w terminie 2 dni od przeprowadzonych konsultacji. 

mailto:marcin.jasinski@up.krakow.pl
mailto:kinga.pietrzyk@up.krakow.pl


     
 

„Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 

www.up.krakow.pl 

Wytyczne, wskazówki, zalecenia przedłożone przez pracownika zamawiającego w ramach konsultacji 

są dla Wykonawcy wiążące. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu w terminie 1 dnia od 

jego przedłożenia. 

Warsztaty powinny obejmować następujące zagadnienia: 

1. Przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążenio-

wych i oddechowych. Łańcuch przeżycia. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych. 

2. Ocena poszkodowanego, udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu, wezwanie 

pomocy, ocena oznak krążenia. 

3. Scenariusze BLS, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej, postępowanie przy niedrożno-

ści dróg oddechowych.. 

4. Wykorzystanie Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora. Obsługa AED i zasada jego dzia-

łania oraz skuteczność w postępowaniu terapeutycznym. 

5. Metody udrażniania dróg oddechowych u pacjentów zaopatrywanych w terenie w trudnych 

warunkach ewakuacji i dostępu, prowadzenie wentylacji z wykorzystaniem worka samoroz-

prężalnego jako metody z wyboru przy zatruciach chemicznych. 

6. Zagrożenia krążeniowe oraz inne rozpoznania internistyczne zagrażające życiu: zawał mięśnia 

sercowego, napad duszności (astma), napad drgawkowy (epilepsja), omdlenie, hipoglikemia 

w przebiegu cukrzycy. 

7. Resuscytacja dzieci. Pediatric BLS + niedrożność dróg oddechowych dzieci.  

8. Wstępne badanie urazowe BTLS. Użycie sprzętu do zaawansowanej stabilizacji odcinka 

szyjnego kręgosłupa  

9. Rany (rodzaje krwawień, postępowanie, skutki ogólnoustrojowe krwawień zew i wew. Poję-

cie oraz hemodynamika wstrząsu). Amputacje (charakterystyka, postępowanie).Urazy czaszki 

Stłuczenie, zwichnięcie (objawy, postępowanie). Złamania kości obwodowych części ciała. 

10. Zaopatrywanie ran i złamań przy użyciu współczesnych metod zaopatrzenia. Opatrunki chło-

nące, uciskowe, koagulacyjne, metody prowizorycznych zabezpieczeń obwodowych uszko-

dzeń narządu ruchu. 

11. Postępowanie w podejrzeniu uszkodzenia kręgosłupa. Transport poszkodowanych. Użycie 

deski ortopedycznej oraz innych środków ewakuacji. Specjalistyczne metody zabezpieczeń 

politraumatycznych urazów kręgosłupa. 

12. Oparzenie termiczne oraz chemiczne (objawy, ocena, postępowanie). Porażenie cieplne 

(ogólna charakterystyka).Porażenie prądem (podział, postępowanie). Zaopatrywanie oparzeń 

chemicznych skóry, oka, przewodu pokarmowego. Zastosowanie opatrunków hydrożelowych 

Wyposażenie oraz wykorzystanie zakładowej apteczki pierwszej pomocy.  

13. Filozofia oceny i postępowania z poszkodowanym w wypadku drogowym: potrącenie piesze-

go, potrącenie rowerzysty, wypadek z udziałem motocyklisty, zderzenie czołowe z aut oso-

bowych, zderzenie boczne aut osobowych 
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14. Etapy oceny miejsca zdarzenia: bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo miejsca wypadku, 

wstępna segregacja poszkodowanych, mechanizm urazu 

15. Szybkie badanie urazowe: poszkodowany potrącony, poszkodowany w aucie, zdejmowanie 

kasku motocykliście. Stabilizacja osiowa w ratownictwie drogowym: kołnierz ortopedyczny, 

kamizelka KED, deska ortopedyczna 

16. Wydobycie poszkodowanego z auta wskazania do ewakuacji, cięcie pasów (sprzęt, techniki), 

chwyty ratownicze 

17. Akty prawne regulujące obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Jednostki wspierające sys-

tem ratownictwa medycznego i ich zakres działania i uprawnienia. Prawa i obowiązki obywa-

tela w obliczu stanów nadzwyczajnych. Organizacja ratownictwa medycznego w Polsce i UE 

skład apteczki samochodowej zgodnej z normą DIN. 

Wybrane w wyniku konkursu warsztaty będą przeprowadzone w terminie do 1 lutego 2022 r., 
zgodnie z Harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2021/2022. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obejmowało również 
prowadzenie dokumentacji projektowej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: 

 Przygotowanie i przeprowadzenie pre i post testów (na pierwszych i ostatnich zajęciach) 

 Raportu zawierającego ocenę przyrostu kompetencji/nabycie kompetencji, 

 Raportu aktywności uczestników (generowanych z MS Teams) lub list obecności (w 
przypadku zajęć stacjonarnych) 

 Raportu Realizacji zajęć zdalnych (wg wzoru) 

 Wystawienie certyfikatów udziału w zajęciach 

Realizacja warsztatów powinna odbywać się przy uwzględnieniu zasady równości szans, w tym 
równości szans kobiet i mężczyzn. W szczególności Wykonawca zastosuje przekaz niestereotypizujący 
(np. język lub grafiki) oraz wrażliwy na płeć. 

5. Warunki udziału: 

O realizację usługi mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami o następujących 
kwalifikacjach i doświadczeniu: 

1. Posiadają tytuł Ratownika Medycznego i Instruktora Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Ratunkowej; 

2. posiadają doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata pracy w ciągu ostatnich 5 lat 
poprzedzających rok złożenia oferty, związanej z realizacją zagadnień, których dotyczy 
wybrany do realizacji warsztat; 

3. przeprowadziły warsztaty/kursy/zajęcia o tematyce zbliżonej do wskazanej w przedmiocie 
zamówienia w łącznej liczbie godzin co najmniej 100 h akademickich; 

4. mający doświadczenie w monitorowanej pracy zdalnej/realizacji szkoleń;  

5. posiadający zaplecze techniczne niezbędne do realizacji kursu w formie zdalnej. 
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6. Informacje ogólne: 

Wykonawca w cenie oferty (kwota brutto) musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie osoba fizyczna nie prowadząca działalności 

gospodarczej, wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie o wysokość obciążeń 

podatkowych i ZUS.  

Forma zatrudnienia: umowa na wykonanie usługi.  

7. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

Od dnia podpisania umowy do 1 lutego 2022 roku.  

Zlecający zapewnia dostępność pomieszczenia do przeprowadzenia części praktycznej warsztatów 
jednak bez niezbędnego wyposażenia do ich realizacji, które zapewnić musi Wykonawca. Istnieje 
możliwość realizacji części praktycznej w lokalizacji wskazanej przez Wykonawcę znajdującej się na 
terenie miasta Krakowa.  

8. Miejsce i termin składania ofert i związania ofertą 

 Oferty z ceną brutto (lub z VAT) za przygotowanie i poprowadzenie warsztatów w wymiarze 
60 godzin pracy z podaniem ceny jednostkowej – za 1 godzinę (FORMULARZ OFERTOWY) 
wraz z dokumentami (oświadczenie RODO - podpisany skan, skan dokumentu 
potwierdzającego tytuł Ratownika Medycznego i Instruktora Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Ratunkowej), prosimy przesyłać na adres mailowy kinga.pietrzyk@up.krakow.pl 
do dnia 23 grudnia 2021 roku. 

 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

9. Sposób finansowania 

Koszt realizacji opisanej powyżej usługi będzie współfinansowany przez Unię Europejską z projektu 

pn. ”Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-z221/17. 

10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy odpowiedzieli na 

zapytanie ofertowe. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą 

ofertę realizacji usługi. 

11. Kryteria oceny ofert 

Oferta oceniana będzie według następujących kryteriów oceny  

1) Cena w PLN brutto: waga kryterium 70 % (70pkt.):  

Zamawiający do oceny ofert przyjmował będzie cenę PLN brutto uwzględniającą wszystkie 

koszty niezbędne do należytego wykonania tej usługi, w tym wszelkie przewidziane 

prawem podatki, składki, należności publicznoprawne. 
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Oferta z najniższą ceną (za dany warsztat) otrzyma 70 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej 

w/g następującego przelicznika: 

 

2) udokumentowane doświadczenie zawodowe trenera w pracy w jednostkach ratownictwa 

medycznego, – powyżej 2 lat: waga kryterium 10 % (10pkt) 

3) udokumentowanego doświadczenia we współpracy z uczelnią wyższą: waga kryterium 10 % 

(10 pkt); 

4) doświadczenia w pracy z projektami finansowanymi z funduszy europejskich: waga kryterium 

10 % (10 pkt); 

 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 unieważnienia zapytania bez podania powodów  

 zawarcia umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. 
zaproszeniu. 

 badania i oceny ofert złożonych w przewidzianym w zaproszeniu terminie. 

 


