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                   Gliwice, dnia 8 marca 2019 r. 

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  

 

Świadczenie usługi w postaci realizacji usług o charakterze zdrowotnym, tj: 

indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, terapii czaszkowo – krzyżowej oraz 

indywidualnych zajęć z logopedą dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.6. 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Powiat Gliwicki prowadzący Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach 

ul. Zygmunta Starego 17,  

44 - 100 Gliwice 

telefon: (32) 332 66 16 

fax: (32) 332 66 16 

e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl 

NIP: 631-22-39-300 

REGON: 276302112 

http://www.nowy.pcpr-gliwice.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w ramach projektu „Wsparcie  

na starcie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w roku 2019 

planuje wyłonienie wykonawcy usług o charakterze zdrowotnym:  

1. indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych,  

2. indywidualnej terapii czaszkowo – krzyżowej,  

3. indywidualnych zajęcia logopedyczne. 
 

Z uwagi na powyższe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zwraca się  

z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej w formie odpowiedzi na druku stanowiącym 

załącznik do niniejszego szacowania wartości zamówienia.   

Szacowanie może dotyczyć wszystkich lub jednej lub dwóch części opisanych poniżej. 

mailto:pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl
http://www.nowy.pcpr-gliwice.pl/
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III. Opis przedmiotu szacowania 

 

1. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne – część 1 

 

Przedmiotem 1 części szacowania jest wykonanie usługi indywidualnych zajęć 

rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie”, współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie 

społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanego przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gliwicach. 

 

Zakres indywidulnych zajęć rehabilitacyjnych obejmuje: 

1. kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie kinezyterapii, 

2. kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie masażu. 

 

Podczas kwalifikowania, planowania i prowadzenia usługi należy uwzględnić potrzeby 

uczestnika określone na podstawie przeprowadzonego wywiadu, przedstawionch zaświadczeń 

lekarskich, dokumentacji medycznej przedstawionej przez uczestnika projektu.  Zajęcia będą 

wykonywane w miejscu zamieszkania uczestników przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu 

rehabilitacyjnego, w tym łóżka rehabilitacyjnego i innych niezbędnych przyrządów.  

Zaplanowane zabiegi należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej, poszanowaniem praw pacjentów, dbałością o jego bezpieczeństwo  

i z wykorzystaniem aktualnej wiedzy medycznej.  

 

Inne warunki relizacji zdania: 

a) Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2019 r. 

b) Wymiar godzinowy usługi tj. 1 cyklu zajęć dla 1 uczestnika: 10 godzin zegarowych. 

c) Ilość cykli zajęć: nie więcej niż 12 cykli zajęć 

d) Łączna ilość uczestników: nie więcej niż 12 uczestników, zamieszkałych na terenie 

powiatu gliwickiego ze szczególnym uwzględnieniem następujących gmin: 

Knurów    ok. 6 osób  

Pyskowice    ok. 1 osoba  

Toszek    ok. 1 osoba 

Sośnicowice    ok. 1 osoba 

Pilchowice    ok. 1 osoba 

Rudziniec                                  ok. 1 osoba  

Wielowieś                                  ok. 1 osoba 

 

Lokalizacja miejsca zamieszkania może ulec zmianie w obrębie Powiatu Gliwickiego na etapie 

realizacji usługi.  
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e) Kategorie uczestników: 

Osoby z niepełnosprawnością oraz zespołami chorobowymi - zgodnie z tabelą 

stanowiącą  załącznik nr 1 

 

f) Miejsca i godziny realizacji usługi: 

Usługa będzie realizowana w miejscu zamieszkania uczestników projektu  

na terenie Powiatu Gliwickiego w terminach uzgodnionych bezpośrednio przez 

wykonawcę z uczestnikami, w przedziale czasowym od poniedziałku do soboty  

w godzinach między 8.00 a 20.00.  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dni i godzin realizacji zamówienia – zgodnie 

z indywidualnymi potrzebami uczestnika. 

 

g) Wymagania wobec Wykonawcy usługi: 

Wykonawca prowadzący indywidualne zajęcia rehabilitacyjne powinien posiadać: 

 prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z treścią ustawy o zawodzie 

fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1994). 

 Minimum roczne (pełne 12 miesięcy) udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu 

świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanego zawodu fizjoterapeuty w tym 

kinezyterapii i masażu, 

 dostęp do przenośnego łóżka rehabilitacyjnego oraz innych sprzętów rehabilitacyjnych 

niezbędnych do właściwego wykonania usługi w miejscu zamieszkania uczestników 

projektu, 

 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczenia usług medycznych 

przez fizjoterapeutę, w okresie obowiązywania zawartej umowy lub oświadczenie 

wykonawcy o zawarciu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

świadczenia usług medycznych przez fizjoterapeutę w przypadku wybraniu oferty jako 

najkorzystniejszej. 

 

2. Terapia czaszkowo – krzyżowa – część 2 

 

Przedmiotem 2 części szacowania jest wykonanie usługi indywidualnej terapii czaszkowo- 

krzyżowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestnika projektu „Wsparcie  

na starcie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. 

 

Zakres indywidulnej terapii czaszkowo – krzyżowej obejmuje prowadzenie świadczeń  

w zakresie np.: delikatnych ucisków stosowanych na strukturach, które ochraniają mózg i rdzeń 

kręgowy. Delikatny masaż cranio-sacralny ma na celu rozluźnić tkanki miękkie, których 

niewłaściwe napięcie wpływa niekorzystnie na ogólny stan zdrowia pacjenta.  
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Podczas kwalifikowania, planowania i prowadzenia usługi należy uwzględnić przede 

wszystkim brak przeciwskazań do udziału w terapii, a także potrzeby uczestnika określone  

na podstawie przeprowadzonego wywiadu, przedstawionch zaświadczeń lekarskich, 

dokumentacji medycznej przedstawionej przez uczestnika projektu. 

 

Inne warunki relizacji zdania: 

h) Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2019 r. 

i) Wymiar godzinowy usługi tj. 1 cyklu zajęć dla 1 uczestnika: 15 godzin edukacyjnych 

j) Łączna ilość uczestników: nie więcej niż 1 uczestnik, zamieszkały na terenie powiatu 

gliwickiego w gminie Knurów  

 

k) Kategorie uczestników: 

Dziecko z niepełnosprawnością w wieku 7 lat z zespołem FAS. 

Symbol przyczyny niepełnosparwności: 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe, 

powstałe przed 16. rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych  

lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności,  

o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia. 

 

l) Miejsca i godziny realizacji usługi: 

Wykonawca musi zapewnić pomieszczenia, w których będzie odbywała się terapia  

na terenie miasta Gliwice bądź Powiatu Gliwickiego, do której uczestnik może bez 

zbędnej zwłoki dotrzeć publicznymi środkami komunikacji. Wykonawca określi miejsce 

odbywania zajęć w formularzu ofertowym. Terapia odbywać się będzie w terminach 

uzgodnionych bezpośrednio przez wykonawcę z opiekunem uczestnika projektu,  

w przedziale czasowym od poniedziałku do soboty w godzinach między 8.00 a 19.00.  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dni i godzin realizacji zamówienia – zgodnie 

z indywidualnymi potrzebami uczestnika. 

 

m) Wymagania wobec Wykonawcy usługi: 

Wykonawca prowadzący Terapię krzyżowo – czaszkową powienien posiadać: 

- Ukończony kurs całościowy – siedmiomodułowy z Terapii Czaszkowo – Krzyżowej 

zakończony uzykaniem ceryfikatu, 

- Wykształcenie wyższe: psychologia, pedagogika, logopedia, fizjoterapia (lub technik 

fizjoterapii – ukończone studium fizjoterapii) – posiadający prawo wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty zgodnie z treścią ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 

września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1994),  

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczenia usług medycznych,  

w okresie obowiązywania zawartej umowy lub oświadczenie wykonawcy o zawarciu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczenia usług medycznych  

w przypadku wybraniu oferty jako najkorzystniejszej. 
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3. Indywidualne zajęcia z logopedą - część 3  

 

Przedmiotem 3 części szacowania jest wykonanie usługi indywidualnych zajęć z logopedą 

dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna 

integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gliwicach.  

Podczas planowania i prowadzenia zajęć logopedycznych należy uwzględnić potrzeby 

uczestnika określone na podstawie przeprowadzonego wywiadu - diagnozy – oraz 

przedstawionch opinii specjalstów, zaświadczeń lekarskich, dokumentacji medycznej.  

Zaplanowane zajęcia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej, poszanowaniem praw pacjentów, dbałość o jego bezpieczeństwo i wykorzystanie 

aktualnej wiedzy medycznej. 

 

Inne warunki relizacji zadania: 

a) Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2019 r. 

b) Wymiar godzinowy usługi tj. 1 cyklu zajęć dla 1 uczestnika: 10 godzin edukacyjnych. 

c) Ilość cykli zajęć: nie więcej niż 2 cykle zajęć 

d) Łączna ilość uczestników: nie więcej niż 2 uczestników, zamieszkałych na terenie powiatu 

gliwickiego ze szczególnym uwzględnieniem następujących gmin: 

Knurów    1 osoba  

Pyskowice   1 osoba  

 

e) Kategorie uczestników: 

a) Dziecko przebywające w pieczy zastępczej w wieku 6 lat.  

b) Osoba z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (03-L), w wieku 21 lat – osoba 

niedosłysząca, korzystająca z aparatu słuchowego. 

 

f) Miejsca i godziny realizacji usługi: 

Wykonawca musi zapewnić pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia 

na terenie miasta Gliwice bądź Powiatu Gliwickiego, do której uczestnicy mogą bez 

zbędnej zwłoki dotrzeć publicznymi środkami komunikacji. Wykonawca określi miejsce 

odbywania zajęć w formularzu ofertowym. Zajęcia odbywać się będą w terminach 

uzgodnionych bezpośrednio przez wykonawcę z uczestnikami projektu/opiekunem 

uczestnika projektu, w przedziale czasowym od poniedziałku do soboty w godzinach 

między 8.00 a 19.00. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dni i godzin realizacji 

zamówienia – zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestnika. 
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g) Wymagania wobec Wykonawcy usługi: 

Wykonawca prowadzący indywidualne zajęcia logopedyczne powinien posiadać: 

- ukończone studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia, obejmujące  

w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii  

i uzyskanie  tytułu licencjata lub magistra lub ukończone studia wyższe i uzyskanie 

tytułu magistra oraz ukończone studia podyplomowe z logopedii, obejmujące  

co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii; 

- minimum dwuletnie (pełne 24 miesięcy) udokumentowane doświadczenie  

w prowadzeniu świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanego zawodu 

logopedy; 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczenia usług medycznych 

przez logopedę, w okresie obowiązywania zawartej umowy lub oświadczenie 

wykonawcy o zawarciu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

świadczenia usług medycznych przez logopedę w przypadku wybraniu oferty jako 

najkorzystniejszej. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny i ich spełniania. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wszystkich warunków uprawniających  

go do udziału w postępowaniu.  

 

Warunki ogólne: 

 

Personel projektu (osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu  

na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione w rozumieniu art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 

13 października1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) 

oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,  

z późn. zm.) wykonujący powierzone zadania zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że 

łączne zaangażowanie zawodowe w okresie realizacji usługi dla PCPR Gliwice, biorąc pod 

uwagę wszystkie projekty finansowane z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych  

z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276 

godzin miesięcznie w formie wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

 

V. Miejsce i termin składania ofert 

 

Wypełniony druk Oferty, stanowiący załącznik nr 2 do szacowania należy złożyć  

w formie pisemnej w terminie do dnia 18.03.2019 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, pok.nr 084 lub przesłać  

na adres e-mail: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl.  

 

mailto:pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl
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VI. Informacje dodatkowe 

 

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego szacowania: Mariola Jóźwik,  

tel. 32 233 79 83, od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki w godz. 7.30 

– 17.30, w piątki w  godzinach 7.30 – 13.30 

 

 

   Barbara Terlecka-Kubicius  

      

Dyrektor Powiatowego Centrum   

Pomocy Rodzinie w Gliwicach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

 

1. Załącznik Nr 1 –  Zestawienie osób z niepełnosprawnością oraz zespołami chorobowymi – 

rehabilitacja indywidualna 

2. Załącznik Nr 2 – Oferta wykonawcy 


