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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO, 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

– Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Dotyczy:   Realizacji projektu „Dobry start w samodzielność”  Nr WND-POKL.07.01.02-24-007.  

W sprawie:         Świadczenia usługi przeprowadzenia Treningu zdrowotno - fizjoterapeutycznego, będącego    

                              częścią praktyczną Treningu zdrowego stylu życia dla grupy uczestników projektu „Dobry start                                     

                               w samodzielność”.  

 

1. Postanowienia ogólne                                                                                                                                                 

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w ramach projektu „Dobry start w samodzielność” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 

7.1., Poddziałania 7.1.2. w roku 2012 planuje wyłonienie Wykonawcy celem przeprowadzenia Treningu zdrowotno - 

fizjoterapeutycznego – części praktycznej Treningu zdrowego stylu życia. W związku z faktem, iż Zlecający przedmiot 

zapytania planuje przeznaczyć na realizację wymienionej usługi kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

14 000 euro (zamówienie podlega wyłączeniu z art.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych                   

z póź.zm.) koniecznym jest przeprowadzenie rozpoznania cenowego na lokalnym rynku. Z uwagi na powyższe Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na poniżej 

opisaną usługę w formie odpowiedzi na wzorze zamieszczonym w załączeniu.  

 

2. Opis przedmiotu rozpoznania cenowego                                                                                                                             

 

Opis grupy docelowej:  

             Grupa odbiorców Treningu zdrowotno - fizjoterapeutycznego to 39 osób, będących uczestnikami projektu „Dobry 

start w samodzielność”. W grupie tych osób znajduje się:  

- 35 osób niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie (5 osób).  

- 4 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych.  

 

Informacje podstawowe: 

              Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi z zakresu przeprowadzenia Treningu zdrowotno – 

fizjoterapeutycznego w wymiarze 16 godzin edukacyjnych na 1 grupę. Spotkania odbywać się będą w 4 grupach liczących  
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do 10 osób z częstotliwością 8 sesji po 2 godziny edukacyjne  (realizacja zajęć proponowana jest w dni robocze: 2 

spotkania w 1 tygodniu). Łączny przewidywany czas zajęć dla 4 grup wynosił będzie 64 godz. edukacyjnych zajęć.  

 

Opis tematyki zajęć: 

Zajęcia odbywać się będą na terenie jednego z kąpielisk miejskich w mieście Gliwice lub powiatu gliwickiego, 

wyznaczonych przez Zlecającego. Zajęcia zawierać muszą minimum programowe – ujmujące następujące elementy: 

 

 Elementy aerobiku w wodzie, 

 Elementy ćwiczeń rozluźniających i usprawniających, 

 Elementy relaksacji poprzez hydroterapię. 

 

Opis wymagań wobec liczby trenerów, ich kwalifikacji i doświadczenia: 

Realizacja opisywanej usługi możliwa jest przez 1 osobę prowadzącą. Osoba ta powinna posiadać wykształcenie na 

kierunku fizjoterapeutycznym (ukończone studium zawodowe lub studia wyższe) oraz:  

- 2 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie fizjoterapeuty, potwierdzone stosowaną dokumentacją 

- doświadczenie przeprowadzenia warsztatów zawierających praktyczne zajęcia z zakresu zdrowotno –    

  fizjoterapeutycznego lub tym podobne, potwierdzone stosowną dokumentacją.  

 

 

3. Miejsce i pożądany termin realizacji zamówienia                                                                                                      a                                                                                              

 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Realizacja zamówienia obejmuje tylko zajęcia grupowe odbywające się na krytym kąpielisku wyznaczonym przez 

Zlecającego na terenie miasta Gliwice lub powiatu gliwickiego. 

 

Termin Realizacji zamówienia: 

Przewidywany okres realizacji usługi: 15.10.2012 r.  do 30.11.2012 r. 

 

4. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

Ofertę w formie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania należy złożyć w terminie do 15.10.2012 r. do godz. 13.00     

w Kancelarii  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice.  

 

 

5. Kryterium oceny ofert w tym opis sposobu obliczania ceny 

 

Kryterium: Cena – 100%.  

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie wraz ze wszystkimi składnikami wpływającymi na 

ostateczny koszt realizacji zamówienia poniesiony przez PCPR w Gliwicach. Na koszt ten składają się: 
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- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wynagrodzenie powiększone o ewentualny podatek VAT. 

- w przypadku osób  fizycznych wynagrodzenie brutto powiększone o ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne 

i Fundusz Pracy obciążające pracodawcę (PCPR w Gliwicach) przy czym składka ubezpieczenia wypadkowego dla 

PCPR w Gliwicach w 2012 r. wynosi 0,96 %.  

 

6. Sposób przygotowania oferty 

 

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do niniejszego zapytania w terminie określonym                   

w treści niniejszego zapytania. Wraz z ofertą należy złożyć wymagane załączniki, wymienione we wzorze oferty. 

 

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wybrany podmiot, który przesłał 

prawidłowo sporządzoną ofertę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z pkt. 4 niniejszego 

zapytania. Wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy. Jeżeli oferent, którego oferta została 

wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

 

8. Informacje dodatkowe 

 

Zgodnie z Podrozdziałem 4.5 pkt.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 

15.12.2011 Zleceniodawca zobowiązany jest do rozeznania, czy łączny czas zaangażowania pracownika we 

wszystkich projektach realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w które 

zaangażowany jest oferent bez względu na rodzaj zawartej umowy z innym pracodawcą (jako przyszły 

pracownik Zleceniodawcy) nie przekracza liczby 240 godzin miesięcznie. W związku z powyższym oferent 

zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączeniu do 

oferty w celach weryfikacyjnych. W przypadku braku oświadczenia lub oświadczenie o przekroczonej liczbie 

godzin, oferta zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej. 

 

 

Załączniki do zaproszenia do składania ofert: 

        - Załącznik nr 1 – Wzór oferty świadczenie usługi przeprowadzenia treningu zdrowotno - fizjoterapeutycznego    

       -  Załącznik nr 2 A i B – Oświadczenia Oferenta  

 

Sporządziła: 

Kornelia Korpulska - specjalista ds. reintegracji zawodowej i społecznej 

Asystent koordynatora projektu,  

Tel. 32 233-79-83 

 



 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Projekt „Dobry Start w Samodzielność” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2. 
 

 

Str Str.4 

Załącznik nr 1 

Wzór oferty na świadczenie usługi przeprowadzenia  

treningu zdrowotno - fizjoterapeutycznego 

 

……………………..….          Data: …..……….…………….. 

……………………..…. 

…………………….….. 

Dane Oferenta              

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

„Biuro Projektu – Dobry Start w samodzielność” 

ul. Zygmunta Starego 17 

44-100  Gliwice 

    

 

Dotyczy:  Realizacji projektu „Dobry Start w Samodzielność”  Nr WND-POKL.07.01.02-24-007.  

W sprawie:  Złożenia oferty na przeprowadzenie Treningu Zdrowotno - Fizjoterapeutycznego – Część z zakresu zajęć 

praktycznych dla grupy uczestników projektu „Dobry start w samodzielność”.  

 

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie Treningu zdrowotno - 

fizjoterapeutycznego – części praktycznej Treningu zdrowego stylu życia przedstawiam swoją ofertę na realizację 

niniejszych zajęć: 

 

Cena zgodna z pkt. 5 Zapytania  

za 1 godzinę edukacyjną zajęć 

Cena zgodna z pkt. 5 Zapytania 

za 64 godziny edukacyjne zajęć 

 

…………………………………………….. 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

1. Jednocześnie oświadczam, że realizacja powyższej usługi jest zwolniona z podatku VAT. 

 

2. Ponadto w załączeniu przesyłam: 

1. Kopie wypisu z ewidencji działalności gospodarczej * 

2. Dokument potwierdzający posiadanie stosownego wykształcenia*  

3. Dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe* 

4. Szczegółowy program treningu dla 1 (jednej) grupy. 

   

  

   …………………………..………. 

           Podpis oferenta 

*Dokumenty muszą zostać potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. 
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Załącznik  nr 2 
Oświadczenia Oferenta  

 

 

CZEŚĆ A 

 

 

 

Data:…………………… 

Imię:  ……………………….. 

  

Nazwisko:  ……………………….. 

 

Nr PESEL:  ……………………….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

 

1. Oświadczam, że na obecnym etapie zapytania ofertowego
1
; 

 

o Dodatkowo pozostaję w zatrudnieniu, gdzie moje stanowisko pracy jest 

współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia i łączny czas mojej pracy przekracza miesięcznie wymiar 240 godzin.
2
 

 

o Dodatkowo pozostaję w zatrudnieniu, gdzie moje stanowisko pracy jest 

współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia, i łączny czas mojej pracy nie przekracza miesięcznie wymiar 240 

godzin.
2
 

 

o Nie pozostaję w zatrudnieniu gdzie moje stanowisko pracy jest współfinansowane przez 

Unię Europejską w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. 

 

 

2. Niniejszym oświadczam, że znana jest mi treść art. 233§ 1 kodeksu karnego o 

odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.  

 

 

 
1 

Odpowiednie zakreślić 
2 

Jeżeli zaznaczono wypełnić część B 

 
 

…………………………………………………….. 

                         Podpis oferenta 
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CZEŚĆ B 

 
 

MIESIĘCZNA LICZBA GODZIN ZEGAROWYCH                                                                 
PRACY W PROJEKTACH NSRO 

         L.P 1 2 3 4 

Tytuł 
Projektu: 

          

Nr Projektu:         

                  

  Miesięczna liczba godzin pracy Miesięczna liczba godzin pracy Miesięczna liczba godzin pracy Miesięczna liczba godzin pracy 

          

  
 

 
 

 
 

 
 

   

Razem Godzin 
  

   

 
…………………………… 

  

   
 

  

     

     

         

         

         

      

……………………………………….. 

      
podpis Oferenta 

 

 
 


