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Oznaczenie sprawy: CUW.2610.27.2022            

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 
I. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami dla 

pracowników Jednostek Obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych  

w Ustrzykach Dolnych, w systemie stacjonarnym z podziałem na grupy. 

2. Przeprowadzenie szkolenia  w godzinach popołudniowych.   

3. Miejsce szkolenia: Ustrzyki Dolne. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie        

            Zamawiającego lub sali zapewnionej przez Zamawiającego. 

4. Dni szkolenia: 4-5 dni.  

5. W szkoleniu Zamawiający zamierza przeszkolić maksymalnie 218 pracowników 

Jednostek Obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych, 

minimalnie o 10% mniej pracowników. 

      Wykaz Jednostek oraz osób do przeszkolenia: 

• Przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dolnych: 16 osób, 

• Przedszkole nr 2 w Ustrzykach Dolnych: 17 osób, 

• Żłobek Miejski w Ustrzykach Dolnych: 1 osoba, 

• Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ustrzykach Dolnych: 12 osób, 

• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Ustrzykach Dolnych 

Narciarska Szkoła Sportowa: 45 osób, 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych: 65 osób, 

• Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych: 10 osób, 

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Eugeniusza Wanieka  

w Ustrzykach Dolnych: 3 osoby, 

• Szkoła Podstawowa w Wojtkowej: 23 osoby, 

• Szkoła Podstawowa w Ropience: 23 osoby, 

• Szkoła Podstawowa w Hoszowie: 3 osoby. 

6. Całkowity termin zakończenia usługi: do dnia 30.06.2022 r. 

7. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia powinni otrzymać do rozwiązania TEST, 

którego rozwiązanie przynajmniej 70% będzie podstawą wydania Zaświadczenia  

o ukończeniu szkolenia. Uczestnikom powinny być przekazane wiadomości zgodne  

z programem szkolenia umożliwiającymi przyswojenie umiejętności w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy.  

8. Dostarczenia Zamawiającemu 3 raportów częściowych w terminach uzgodnionych  

z Zamawiającym i 1 raportu kończącego szkolenie zawierających m.in. informacje  

o uczestnikach, którzy wzięli udział w szkoleniu i którzy zaliczyli test. 

9. Szczegółowy plan godzin, miejsce szkolenia oraz ilość dni szkoleń zostaną 

ustalone z wybranym Oferentem. 

II. Obowiązki Wykonawcy Szkolenia: 

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować listę obecności osób uczestniczących  

w szkoleniu. 

2. Udostępnienia materiałów szkoleniowych zgodnych z obowiązującymi przepisami 

oraz program szkolenia musi umożliwiać przyswojenie umiejętności w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
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3. Przygotowania, a po zakończeniu szkolenia udostępnienia i ocenienia testu, którego 

co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi powoduje jego zaliczenie. 

4. Przygotowania i wydania zaświadczenia o zakończeniu szkolenia z wynikiem 

pozytywnym (warunek – zaliczony test). Zaświadczenie / certyfikaty należy przesłać 

na adres e-mail: cuw@cuw-ustrzyki.pl lub dostarczyć do Centrum Usług Wspólnych  

w Ustrzykach Dolnych, ul. Dobra 8, 38-700 Ustrzyki Dolne.  

5. Zaświadczenie ze szkolenia Wykonawca wystawi na podstawie imiennych list 

obecności i arkuszy egzaminacyjnych uczestników szkolenia. Dokumentacja dla 

każdej osoby zawierać będzie zaświadczenia z przeprowadzonego szkolenia – jeden 

egzemplarz. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi będącej przedmiotem 

zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, z należytą starannością oraz oświadcza, że dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

III. Obowiązki Zamawiającego: 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia list uczestników szkolenia w terminie 
umożliwiającym poinformowanie wskazanych pracowników o terminie szkolenia min. 
na 2 dni robocze przed jego rozpoczęciem. 

2. Z tytułu wykonania usługi, wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie wypłacone  
w terminie 14 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktury będą 
wystawione na poszczególne osoby z poszczególnych Jednostek Obsługiwanych 
przez Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych. Wynagrodzenie płatne 
będzie przelewem na rachunek bankowy. Za dzień dokonania zapłaty Wykonawca 
uzna datę obciążenia rachunku bankowego Jednostki Obsługiwanej przez Centrum 
Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych.  
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