
Załącznik do Uchwały Nr 190/19  

Zarządu Powiatu Opolskiego  

z dnia 19 lutego 2019 r. 
 

Ogłoszenie konkursu ofert  

na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy  

dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

z terenu powiatu opolskiego pn. „Pierwsza pomoc” 
 

 

Na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492), Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza 
otwarty konkurs ofert na wybór realizatora zadań wynikających z programu polityki zdrowotnej z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego 
pn. „Pierwsza pomoc”. 

 

I. PRZEDMIOT KONKURSU 

1. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadań wynikających z programu polityki zdrowotnej 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu opolskiego pn. „Pierwsza pomoc”, przyjętego do realizacji Uchwałą Nr XXV/157/16 Rady 
Powiatu Opolskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. 

2. Zakres realizowanych zadań obejmuje: 

a. przygotowanie i przeprowadzenie 17 szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 
w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dla uczniów klas II publicznych szkół ponadgimnazjalnych 
objętych Programem, w tym ok. 120 min. szkolenia teoretycznego oraz ok. 150 min. zajęć 
praktycznych, 

b. przygotowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 
w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla nauczycieli i pracowników szkół uczestniczących 
w Programie,  

c. opracowanie i przeprowadzenie wśród uczniów testów wiedzy z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej oceniających wiedzę przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu szkolenia, 
celem oceny przyrostu wiedzy jako miernika efektywności programu, 

d. wystawienie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla jego uczestników, 

e. poinformowaniu społeczeństwa o źródle finasowania zadania,  

f. złożenie sprawozdania z realizacji zadania. 

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA 

Na realizację zadania objętego konkursem ofert w 2019 r. przeznacza się środki finansowe w wysokości 
9.000,00 zł. 

 

III. TERMINY I WARUNKI  REALIZACJI ZADANIA 

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 r. 

2. Szkoły uczestniczące w Programie: 

 Zespół Szkół w Ozimku, ul. Częstochowska 24, 

 Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, ul. Opolska 34, 

 Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11, 

 Zespół Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 15, 

 Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 94. 

3. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów odbywać się będą w salach 
dydaktycznych na terenie danych szkół w godzinach pracy szkoły. 



4. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli odbywać się będą na terenie szkół 
w godzinach popołudniowych.  

5. W szkoleniach uczestniczyć będzie ok. 325 uczniów z 17 oddziałów klasowych (17 grup szkoleniowych): 

 Zespół Szkół w Ozimku – 3 oddziały klasowe (62 uczniów), 

 Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie – 2 oddziały klasowe (30 uczniów), 

 Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – 4 oddziały klasowe (81 uczniów), 

 Zespół Szkół w Tułowicach – 3 oddziały klasowe (52 uczniów), 

 Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim – 5 oddziałów klasowych (100 uczniów). 

6. W szkoleniach dla kadry pedagogicznej i pracowników szkół uczestniczyć będzie ok. 27 osób. 

7. Szkolenia prowadzone będą przez 2 osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie 
pierwszej pomocy (certyfikowany instruktor, lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik 
medyczny). 

8. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie ustalony w uzgodnieniu z dyrektorami szkół 
uczestniczących w Programie. 

9. Dyrektorzy szkół zapewnią opiekę nad uczniami w czasie trwania szkolenia.  

10. W każdej szkole uczestniczącej w Programie wyznaczony będzie nauczyciel koordynujący, który będzie 
współpracować z realizatorem i organizatorem Programu.  

11. Realizator zadania przeprowadzi wśród uczniów uczestniczących w szkoleniu testy wiedzy przed 
rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu oraz sprawdzi umiejętności praktyczne z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej po zakończeniu szkolenia. 

12. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia wystawione przez realizatora 
zadania. 

13. Założenia programowe 6-godzinnej jednostki szkoleniowej dla uczniów: 

 

 

14. Zakres tematyczny 4-godzinnego szkolenia dla nauczycieli powinien nawiązywać do tematyki wykładów 
dla uczniów.  

15. Szkolenia powinny być prowadzone metodami aktywnymi przy wykorzystaniu nowoczesnych form 
nauczania, prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych, pokazów oraz praktycznych ćwiczeń z 
udzielania pierwszej pomocy, z zastosowaniem materiałów opatrunkowych oraz nowoczesnego sprzętu i 
urządzeń medycznych, takich jak: 
 laptop z programem szkoleniowym, 
 projektor multimedialny, 
 ekran multimedialny, 
 fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 
 automatyczny defibrylator zewnętrzny, 
 inne pomoce dydaktyczne związane z tematyką szkolenia. 

Lp. Tematyka wykładów 
Teoria 
(min.) 

Praktyka 
(min.) 

Razem 
(min.) 

1. Zasady i etapy udzielania pierwszej pomocy 10 min. - 10 min. 

2. Ocena sytuacji, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wezwanie pomocy 10 min. - 10 min. 

3. Ocena stanu i kontrola czynności poszkodowanego 10 min. 10 min. 20 min. 

4. Poszkodowany nieprzytomny, zastosowanie pozycji bezpiecznej - 20 min. 20 min. 

5. Nagłe zatrzymanie krążenia, łańcuch przeżycia, resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa 

15 min. 60 min. 75 min. 

6. Poważne rany i krwotoki 10 min. 15 min. 25 min. 

7. Złamania kości zwichnięcia stawów 10 min. 15 min. 25 min. 

8. Oparzenia i porażenia prądem elektrycznym 10 min. 10 min. 20 min. 

9. Zakrztuszenie, podtopienie - 20 min. 20 min. 

10. Nagłe zachorowania, zatrucia, wstrząs 30 min. - 30 min. 

11. Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego 15 min. - 15 min. 

Razem (minuty) 120 min 150 min. 270 min.   



IV. WARUNKI KONKURSU 

1. Do konkursu ofert może przystąpić podmiot: 

a. realizujący zadania z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,  

b. dysponujący kadrą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do realizacji programu 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy (certyfikowany instruktor, lekarz systemu, pielęgniarka 
systemu lub ratownik medyczny), 

c. dysponujący odpowiednim sprzętem niezbędnym do realizacji zadania (prezentacje 
multimedialne, fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej, automatyczny 
defibrylator zewnętrzny, zestawy ćwiczeniowe pierwszej pomocy z materiałami opatrunkowymi, 
maseczki do ćwiczeń na fantomach, itp.). 

2. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Opolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która 
dokonuje oceny złożonych ofert. 

3. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Oferta powinna być przygotowana przejrzyście i czytelnie na udostępnionym formularzu, stanowiącym 
załącznik do Ogłoszenia, podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu 
Oferenta. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, wyszczególnione 
w formularzu oferty. 

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty czytelne, kompletne, przygotowane na udostępnionym formularzu 
w terminie określonym w ogłoszeniu. 

4. Ocena ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria merytoryczne: 

a. doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (max. 20 
punktów), 

b. liczba i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania (max. 12 punktów), 

c. posiadany sprzęt medyczny i szkoleniowy wykorzystany do realizacji zadania w jednym oddziale 
klasowym (max. 10 punktów), 

d. współpraca z jednostkami administracji publicznej (max. 10 punktów), 

e. forma promocji zadania (max. 4 punkty). 

 

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 

1. Do oferty należy dołączyć: 

a. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz warunkami dotyczącymi przedmiotu 
konkursu ofert; 

b. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym 
podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących; 

c. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono 
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych; 

d. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę 
o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi 
oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

e. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który 
zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia 
tych środków pod względem finansowym i rzeczowym; 

f. oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, 
że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym 
zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł. 

2. Dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz 
opatrzone datą przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta. 



 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Kompletną ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, 
45-068 Opole lub listownie w terminie do dnia 13 marca 2019 r. do godz. 15.30. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem: 

 „Konkurs ofert na wybór realizatora programu Pierwsza pomoc”. 

  

VIII. TERMIN ROZSTRZYGNIECIA KONKURSU OFERT 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 29 marca 2019 r.  

 

IX. TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT 

1. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. 

2. Wyniki konkursu zamieszczone będą na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu,  na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego 
www.powiatopolski.pl  

3. Z podmiotem wyłonionym w konkursie, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert 
zostanie podpisana umowa, w której będą określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania, sposób 
finansowania i rozliczenia się z wykonania zadania. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert, 

b. przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

2. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom. 

3. Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 
konkursu na adres Starostwa Powiatowego w Opolu. 

4. Dokumentacja konkursowa, w tym formularz oferty, dostępna jest w Wydziale Edukacji i Spraw 
Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami konkursu stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

http://www.powiatopolski.pl/
http://www.powiatopolski.pl/

