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Zapytanie ofertowe 
ZAMAWIAJĄCY 

Akademia Morska w Szczecinie 
ul. Wały Chrobrego 1-2 
70-500 Szczecin 
Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu 
Projekt South Coast Baltic 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Akademia Morska w Szczecinie realizuje projekt pn. South Coast Baltic, współfinansowany w ramach 
Interreg South Balitc Programme 2014-2020.  

 
Jednym z zadań projektu jest kurs blokowy dla operatorów i personelu przystani jachtowych. Termin 

realizacji kursu: 20 - 22.11.2018 
Miejsce realizacji: Szczecin ul.. 
 Tematy główne:. 

- Marketing w marinach,  
-Tendencje w turystyce nautycznej,  
- Problemy osób starszych i niepełnosprawnych w marinach,  
- Informacja turystyczna i jej znaczenie,  
- Trudni klienci,  
- Dobre praktyki w marinie  
- BLS (Basic Life Support) / AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny ) kurs (uczestnicy 

otrzymają certyfikat) 
W celu dokładnego rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej 

na zapewnienie prelegentów mających przeprowadzić kurs w języku angielskim oraz pokrycie 
kosztów certyfikowane kursu BLS/AED zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. 
Przedmiot zapytania ofertowego: 
Przedmiotem zapytania jest realizacja trzydniowego kursu w terminie 20-22.11.2018 zgodnie z planem 
szkolenia stanowiącym załącznik nr 1. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do : 

1) Przeprowadzenia szkolenia obejmującego zagadnienia zgodne z planem szkolenia stanowiącym 
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2) Zapewnienia prelegentów spełniających określone wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1. do 
zapytania ofertowego. 

3) Organizacji kursu BLS (Basic Life Support) / AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny ) (kurs 
certyfikowany) w terminie określonym załącznikiem nr 1. do zapytania ofertowego. 

Zamawiający  zobowiązuje się do: 
zapewnienia lokalu/lokalów dostosowanych do potrzeb kursu w  terminie 20-22.11.2018 
wyżywienia dla wszystkich uczestników kursu oraz osób prowadzących w każdym dniu kursu w formie: 
- lunchu w dniu 20.11.2018 
- dwóch przerw kawowych raz lunchu w dniu 21.11.2018 
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- jednej przerwy kawowej oraz lunchu w dniu 22.11.2018 
dojazdu dla wszystkich uczestników kursu do miejsca szkolenia BLS w dniu 20.11.2018 
Czas trwania przedmiotu zamówienia 20.11.2018 – 22.11.2018 
 
KRYTERIA OCENY OFERT 

Cena brutto podana w PLN – 100% 
 

Najniższa oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 
x 100 = ilość punktów 

Oferowana cena brutto badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 2, w języku polskim, w formie 
pisemnej. 
Oferta musi być podpisana (czytelnie) przez osoby upoważnione. 
Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc po 
przecinku oraz być wartością brutto.  
Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia. 
 
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Akademię Morską  
w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.  
 
Akademia Morska w Szczecinie oczekuje odpowiedzi do dnia 14.11.2018r. do godz. 14:00  
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 
Akademia Morska w Szczecinie 
ul. H. Pobożnego 11, 70-507 Szczecin 
Biuro Projektów, p.108  
lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 
k.nadolska@am.szczecin.pl 
Z dopiskiem (w tytule) „Oferta cenowa – kurs blokowy dla operatorów i personelu przystani jachtowych.” 
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 
 
DODATKOWE INFORMACJE 

Termin związania ofertą: 30 dni 
 
Jednocześnie Zamawiający oczekuje złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz z niniejszymi oświadczeniami: 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności, znajdującą się na stronie internetowej uczelni w zakładce 
Uczelnia/Polityka prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 
Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od 
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty cenowej w niniejszym postępowaniu.* 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 1 

          
20.11.2018 - dzień 1 
:00 - 17:00 Kurs BLS (Basic Life Support) / AED 

(Autometed External Defibrilator) w 
Europejskim Centrum Resuscytacji 

Certyfikowany zaawansowany kurs 
pierwszej pomocy dla marynarzy.  
Język kursu -ANGIELSKI 

          
21.11.2018 - dzień 2 

9.00 – 10:15 Dobre praktyki w portach jachtowych cz.I 

 Z doświadczeniemw edukacji  Wiedza 
naukowa i praktyczna w dziedzinie 
turystyki żeglarskiej i zarządzaniu portami 
jachtowymi. BIEGŁY ANGIELSKI 

10:15-10:30 Coffee break 

10:30–11:30 
Dobre praktyki w portach jachtowych – 
cz.II 

j.w 

11:30-13:00 Tendencje w turystyce morskiej - część 1 

Osoba posiadająca co najmniej stopień 
doktora Z doświadczeniem edukacyjnym i 
co najmniej 3-letnim naukowym i 
praktycznym doświadczeniem w dziedzinie 
turystyki żeglarskiej i zarządzania portami 
jachtowymi.BIEGŁY ANGIELSKI 

13:00-13:45 Obiad 
13:45-14:30 Tendencje w turystyce morskiej - część 1 j.w 

14:30-16:00 

Problemy osób starszych i 
niepełnosprawnych w portach jachtowych 
- warsztaty z wykorzystaniem symulatora 
"podeszłego wieku", uczestnicy będą mieli 
okazję nosić specjalny garnitur, dzięki 
któremu poczują, jak to jest być starym i 
będą mieli do czynienia z typowymi 
problemami grupa użytkowników marin.  
Tor przeszkód  

Specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego. 
Wymagane doświadczenie w edukacji oraz 
w pracy badawczej w dziedzinie geriatrii i 
pielęgniarstwa. 
BIEGŁY ANGIELSKI 

16:00-16:15 Przerwa kawowa 

16:15-17:00 
Problemy osób starszych i 
niepełnosprawnych w portach jachtowych 
cz. II 

j.w 

 

 

 

22.11.2018 – day 3 
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9:00 – 9:45 
Dobre praktyki - co możemy zrobić, aby 
pomóc osobom starszym w marinach? 

Osoba posiadająca naukowe i 
praktyczne doświadczenie w zakresie 
dobrych praktyk dla 
niepełnosprawnych i starszych żeglarzy  
BIEGŁY ANGIELSKI 

9:45 –11:15 

Marketing w marinach  
Znaczenie mediów społecznościowych dla 
rozwoju turystyki żeglarskiej (jak to działa, w 
jaki sposób można to wykorzystać, kim są 
użytkownicy)?  -cz.I 

PR-specjalista, z doświadczeniem w 
branży turystycznej (zwłaszcza w 
turystyce morskiej i PR jachtów ). 
BIEGŁY ANGIELSKI 

11:15-11:30 Przerwa kawowa 
11:30-12:15 Marketing w marinach cz. II j.w 

12:15-13:45 
Trudni klienci - jak się zachowywać i sobie z 
nimi radzić? 

Osoba posiadająca co najmniej stopień 
doktora .Praktyczne doświadczenie jako 
psycholog.Znajomość  tradycyjnych i 
nowoczesnych metod nauczania. 
BIEGŁY ANGIELSKI 

13:45 –14:30 Obiad 

14:30-16:00 

Informacja turystyczna i jej znaczenie (jak 
zorganizować punkt informacji turystycznej w 
porcie, a także przepływ informacji w porcie i 
między portami SCB - jak powinien wyglądać i 
dlaczego) - warsztaty 

Posiada udokumentowane 
doświadczenie w badaniach informacji 
turystycznej i posiada co najmniej tytuł 
magistra ekonomii, logistyki lub 
turystyki Posiada międzynarodowe 
doświadczenie edukacyjne. 
Znajomośćmetod nauczania. 
BIEGŁY ANGIELSKI 

16:00-16:30 Podsumowanie i zakończenie kursu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 
 



AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 
ul .  Wały Chrobrego 1-2,  70 -500 Szczecin  

te lefon (+48 91) 480 94 00, fax (+48 91) 480 95 75 
www.am.szczecin.pl ,  e-mai l :am@am.szczecin .pl   

 
 

 

 
 

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE   AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE   AKADEMIA MORSKA W 
   AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

na zapewnienie prelegentów mających przeprowadzić kurs blokowy dla operatorów i personelu przystani 
jachtowych w języku angielskim oraz pokrycie kosztów certyfikowane kursu BLS/AED 

 
 

Dane dotyczące oferenta: 

Nazwa................................................................................................................ 

Siedziba............................................................................................................. 

Nr telefonu/faksu................................................................................................ 

NIP: …………………………………………………………………………… 

 
Oferujemy prelegentów spełniających wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1. do zapytania ofertowego 
wraz z organizacją kursu BLS (Basic Life Support) / AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny ) (kurs 
certyfikowany) za łączną kwotę brutto:  
 
…………………zł (słownie …………………………………………….………… zł), 
 
 
 
 Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 
 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikiem nr 1 i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń. 
 Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
 

……….………………………………………….. 
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta) 

 
 
W przypadku udzielenia zlecenia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego; 
 
 
 
 
............................, dn. ………………..r.   ........................................................... 
           (miejscowość i data)                   (podpis) 


