
Lubin, 26.01.2018r.

  Ds.05.1.2018  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 TYS. PLN  NA PRZEPROWADZENIE WYJAZDOWEGO

ZESPOŁU ĆWICZEŃ PSYCHORUCHOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
„INWESTUJĘ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

W związku z realizacją projektu „Inwestuję w swoja przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską
w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  zwracamy  się  z  zapytaniem  ofertowym  o  cenę  za
przeprowadzenie „Wyjazdowego zespołu ćwiczeń psychoruchowych”.

Nr kategorii Nr CPV: 
85.31.25.00-4 Usługi rehabilitacyjne
55.27.00.00-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

1. Zamawiający

Powiat Lubin,
w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie,
ul. Składowa 3, 59-300 Lubin

2. Opis przedmiotu zamówienia

Wyjazdowy zespół ćwiczeń psychoruchowych powinien mieć na celu przywrócenie lub poprawę sprawności
psychoruchowej, integracje grupy, wdrażanie do aktywnego i czynnego wypoczynku, zwiększenie poczucia
solidarności, przynależności do grupy oraz wzmocnienie relacji i pogłębianie szeroko rozumianej integracji.

Zakres przedmiotu zamówienia: 

1) zorganizowanie zespołu ćwiczeń usprawniających psychoruchowo,

2) zapewnienie aktywnej rehabilitacji dostosowanej do potrzeb i rodzaju stopnia niepełnosprawności grupy
uczestników,

3) zapewnienie całodobowej opieki medycznej.

Łączna liczba uczestników to 24 osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
w wieku 18-65 lat (19 kobiet i 5 mężczyzn) oraz opiekun, który będzie z uczestnikami przez cały okres trwa -
nia wyjazdu. 

Realizacja przedmiotu zamówienia powinna się odbyć w ciągu  6 kolejnych dni (5 noclegów) w lutym 2018 r.

Zajęcia powinny się odbywać przez co najmniej 6 godzin lekcyjnych każdego dnia.
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Miejsce przeprowadzenia wyjazdowego zespołu ćwiczeń psychoruchowych: ośrodek rehabilitacyjny w miej-
scowości znajdującej się w odległości maksymalnie 180 km od Lubina. W ofercie należy wskazać dokładny
adres przeprowadzenia zespołu ćwiczeń psychoruchowych wraz z opisem bazy lokalowej. Miejsce przepro-
wadzenia  zajęć musi być  w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych mających problemy w poru -
szaniu się (bez barier architektonicznych).

Wyjazdowy  zespół  ćwiczeń  psychoruchowych  winien  posiadać  charakter  usprawniająco-rekreacyjny  dla
osób niepełnosprawnych – uczestników projektu z następującymi schorzeniami

1) z dysfunkcją narządu ruchu,
2) z dysfunkcją narządu wzroku,
3) z chorobą neurologiczną,
4) z chorobą układu oddechowego i krążenia,
5) z chorobą układu pokarmowego,
6) z chorobą psychiczną,
7) z zaburzeniami głosu, mowy i choroby słuchu.

Wykonawca oświadcza, że ośrodek jest dostosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami,
o których mowa wyżej.

Wykonawca zorganizuje uczestnikom transport z kierowcą i opiekunem na trasie Lubin – ośrodek, ośrodek –
Lubin  oraz  usługę  hotelową (5  noclegów)  w pokojach  z  pełnym węzłem sanitarnym,  w  razie  potrzeby
z węzłem sanitarnym wyposażonym w odpowiednie uchwyty i siedziska. 

Wykonawca zapewni pełne wyżywienie (6dni).

Zakwaterowanie uczestników w pokojach 2 i 3 osobowych uwzględniające płeć uczestników, a w przypadku
takiej konieczności (nieparzysta liczba osób) zapewnienie pokoju jednoosobowego lub dwuosobowego do
pojedynczego wykorzystania. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zagwarantował oddzielne łóżko dla każ-
dego uczestnika.

Ośrodek musi  dysponować odpowiednią  bazą  lokalową do  przeprowadzenia  ćwiczeń  psychoruchowych.
Baza lokalowa powinna być odpowiednia do wielkości grupy i rodzaju zajęć, zaopatrzona w sprzęt rehabilita -
cyjny (powinna umożliwiać swobodne jednoczesne wykonywanie ćwiczeń przez wszystkich uczestników)
z oknem i dostępem do światła dziennego.

Wyżywienie w trakcie wyjazdowego zespołu ćwiczeń psychoruchowych musi obejmować:

1) śniadanie – podane w formie bufetu szwedzkiego – przynajmniej jedno danie gorące dla uczestnika oraz
przekąski zimne, pieczywo jasne, ciemne, napoje gorące: herbata/kawa, cytryna, cukier, śmietanka, soki,

2) obiad – składający się z dwóch dań, uwzględniający zupę, mięsa, sosy do mięs, bukiet surówek, ziemnia -
ki/ryż/frytki, pieczywo i inne dodatki w tym kompot/sok/napój oraz deser (herbata/kawa, cytryna, cukier,
śmietanka + ciastko lub lody, mus itp.),

3) kolacja – jedno danie gorące dla uczestnika oraz przekąski zimne, pieczywo jasne, ciemne, herbata, cytry -
na, cukier, soki,
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4) przerwa kawowa w każdym dniu zajęć – herbata/kawa, cytryna, cukier, śmietanka, zimne napoje (soki,
woda mineralna) oraz ciastka lub drobne ciasteczka, świeże owoce.

Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek zapoznać uczestników z jego programem (zakresem
tematycznym), przekazać im harmonogram realizowanych zajęć.

Wykonawca zamieści  w miejscu realizacji  ćwiczeń psychoruchowych czytelną informację o uczestnictwie
osób  odbywających  ćwiczenia  w  projekcie  współfinansowanym  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  opatrzoną  emblematem
Funduszy  Europejskich  z  podpisem  Program  Regionalny,  emblematem  Unii  Europejskiej  z  podpisem
Europejski  Fundusz Społeczny i  oficjalnym logo promocyjnym Województwa Dolnośląskiego oraz nazwą
projektu.

Zamawiający  zaleca,  aby  Wykonawca  prowadził  nadzór  wewnętrzny  nad  ćwiczeniami  psychoruchowymi
służący podnoszeniu jakości organizowanych zajęć.

Wykonawca  w  ostatnim  dniu  zajęć  przeprowadzi  ankietę  oceniającą  wyjazdowy  zespół  ćwiczeń
psychoruchowych wśród jego uczestników.

Zajęcia   winny  zakończyć  się  wydaniem  dla  każdego  uczestnika  zaświadczenia  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego ukończenie ćwiczeń, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię
i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika , nazwę instytucji   przeprowadzającej ćwiczenia, formę i nazwę
ćwiczeń,  okres  trwania  ćwiczeń,  miejsce  i  datę  wydania  zaświadczenia  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego ukończenie ćwiczeń, tematy i wymiar godzin zajęć w, podpis osoby upoważnionej przez
instytucję przeprowadzającą ćwiczenia.

3. Termin realizacji zamówienia
6 kolejnych dni w lutym 2018r. – w każdym dniu po 6 godzin zegarowych
(1 godzina zegarowa = 45 min. zajęć edukacyjnych + 15 min. przerwy)

4. Warunki uczestnictwa 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy:

1) zapewnią kadrę gwarantującą prawidłową realizację zadania;
2) zapewnią  zajęcia  specjalistyczne  związane  z  realizacją  zadania,  uwzględniając  rodzaje

niepełnosprawności;
3) zapewnią stałą opiekę medyczną;
4) zabezpieczą  pobyt  osób  niepełnosprawnych  od  strony  organizacyjnej,  technicznej  i  kadrowej

w sposób gwarantujący uczestnikom bezpieczne warunki;
5) zapewnią pobyt w ośrodku posiadającym aktualny Wpis do Rejestru ośrodków, o których mowa

w § 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie tur-
nusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 z póź. zm.)

5. Kryteriami oceny ofert są:
8) Cena – waga kryterium 80%
9) Potencjał bazy  - waga kryterium 20%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020



Ad. 1) 
Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 80 pkt, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio 
mniejszą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 80

Ad. 2) Ocena ofert wg kryterium „potencjał bazy” będzie oceniana pod kątem możliwości zagospodaro-
wania czasu wolnego, w następujący sposób:
a) sprzęt rehabilitacyjny znajdujący się w budynku (tak – 10 pkt, nie – 0 pkt)
b) możliwość korzystania z kompleksu basenowego (tak – 10 pkt, nie – 0 pkt) 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

7. Dokumenty, które należy załączyć do składanej oferty
a) kopia  wpisu do Rejestru  ośrodków, o których mowa w  § 17 rozporządzenia  Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. W sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U.
Nr 230 poz. 1694 z póź. zm.),

b) wykaz usług przeprowadzonych, zgodnych w nazwie z przedmiotem zamówienia lub o charakte -
rze porównywalnym z przedmiotem zamówienia wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów,
na  rzecz  których  zostały  wykonane  –sporządzony  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  2
do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług,

c) wykaz  osób,  które  będą  wykonywać  zamówienie  wraz  z  informacjami  na  temat  ich
doświadczenia i wykształcenia sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego,

d) szczegółowy program ćwiczeń,
UWAGA:   Oferty  zawierające  program,  który  nie  będzie  spełniał  wymagań  zamawiającego
co do ilości  godzin lub nie będzie zawierał  wszystkich elementów tematycznych wskazanych
w opisie usługi zostaną odrzucone jako oferty nie spełniające wymagań zamawiającego

e) wzór certyfikatu/zaświadczenia, który otrzyma uczestnik po zakończeniu,
f) wypełniony  preliminarz  finansowy  sporządzony  wg  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  4

do zapytania ofertowego,
g) oświadczenie  o   braku  powiązań  z  zamawiającym,   stanowiące  załącznik  nr  5  do  zapytania

ofertowego,

8. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania 
Wykluczeniu podlegać będą wykonawcy powiązani  z  Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązanie  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Zamawiającym
lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu  co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IŻ w  wytycznych programowych, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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Wykluczeniu podlegać będą również Wykonawcy, który nie potwierdzą spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. 

9.  Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. Ofertę
sporządzić  należy  w  języku  polskim,  w  formie  pisemnej,  maszynowo,  komputerze,  nieścieralnym
atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć
w  zaklejonej  kopercie  z  napisem:  Oferta  na  przeprowadzenie  „Wyjazdowego  Zespołu  Ćwiczeń
Psychoruchowych”.
UWAGA: jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę  należy  złożyć  do  dnia  02  lutego  2018  r.  Oferty  złożone  po  wymaganym  terminie  nie  będą
rozpatrywane. Ofertę należy przesłać mailem, w formie skanu na adres:  rafalblaga@gmail.com  , m.hrynko-
@pcpr.powiat-lubin.pl

11. Informacje pozostałe
Ewentualne pytania do postępowania należy wysyłać na adres: rafalblaga@gmail.com  , m.hrynko@pcpr.po-
wiat-lubin.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

mailto:rafalblaga@gmail.com
mailto:rafalblaga@gmail.com

