
 
 

 
 

 

 Chodzież , dnia 29.06.2017 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/WRPO/7.2.1/2017/A 

(KONKURENCYJNOŚĆ) 
Dotyczące świadczenia usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w ramach projektu pt.: 
„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”, numer RPWP.07.02.01-30-
0034/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Chodzieski/Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Chodzieży. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Powiat Chodzieski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży 
ul. Wiosny Ludów 14A 
64-800 Chodzież 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (zasada 
konkurencyjności). Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane 
przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w 

ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego dla uczestników projektu – osób niepełnosprawnych. 
 

2) Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
CPV: 85142100-7  -  usługi fizjoterapii,  
CPV: 85312500-4   - usługi rehabilitacyjne 

 
 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rodzaj i zakres czynności do wykonywania: 
USŁUGI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA ODBIORCÓW: świadczenie usług  rehabilitacyjnych i 
fizjoterapeutycznych w miejscu zamieszkania odbiorców usług-uczestników projektu „Poprawa 
dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”, klientów Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Chodzieży, w okresie od dnia podpisania umowy do 10.12.2018 r. W skład zamówienia 
wchodzą usługi wymienione poniżej, które świadczone będą miejscu zamieszkania odbiorców usług 
(mieszkańcy powiatu chodzieskiego), z wykorzystaniem urządzeń i sprzętów, każdorazowo 



 
 

 
 

 

dostarczonych do miejsca świadczenia usług przez Wykonawcę. Dodatkowo Zamawiający dostarczy 
do odbiorców usług sprzęt rehabilitacyjny zgodnie ze wskazaniami lekarskimi. 

 
Lp. Przewidywane rodzaj zabiegu: 
1. masaże (całe ciało, kręgosłupa, itp.) 

2. ćwiczenia kompleksowe 
3. ćwiczenia kończyn dolnych i górnych 
4. ćwiczenia z piłką i innymi sprzętami 
5. ćwiczenia na materacu, itp. 

 
Część 1:  
Świadczenie usług  rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych dla 12 osób - mieszkańców Miasta i 
Gminy Chodzież, w łącznym wymiarze 448 godzin.  
 
Część 2:  
Świadczenie usług  rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych dla 12 osób - mieszkańców Miasta i 
Gminy Chodzież, w łącznym wymiarze 448 godzin. 
 
3. Część 1:  
Świadczenie usług  rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych dla 9 osób - mieszkańców Powiatu 
Chodzieskiego, w łącznym wymiarze 336 godzin. 
 

 
UWAGI:  
1. Zadaniem Wykonawcy usług jest dotarcie do odbiorców usług w umówionym z nimi terminie. 

Koszt dojazdu do odbiorców usług na terenie powiatu chodzieskiego należy wkalkulować do ceny 
usługi. Czas dojazdu do odbiorców usług nie jest wliczany do czasu świadczenia usługi. 
 

2. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość godzin usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w 
trakcie trwania umowy jest ilością szacunkową i zależna będzie od zdiagnozowanych potrzeb 
uczestników projektu. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że ilość godzin będzie 
mniejsza niż podana w zapytaniu ofertowym jak również w zawartej umowie, Wykonawca nie 
będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający 
pokryje wynagrodzenie tylko za faktycznie przeprowadzone godziny świadczonych usług w 
miejscu zamieszkania odbiorcy. 
 

3. Rozliczenie wykonania umowy następować będzie na podstawie kart usług, w których 
uwidocznione będą dane Wykonawcy, dane odbiorcy usług, data i godziny świadczenia usług oraz 
ogólny zakres świadczonych usług. Wskazane dane potwierdzane będą podpisem Wykonawcy 
oraz odbiorcy usług. Karty usług stanowić będą podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

 

 
4) Termin wykonania zamówienia 



 
 

 
 

 

Od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2018r. 
 
5)  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w formie pisemnej (dopuszczalne formy 
porozumiewania się – fax i e-mail). 
 
6) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego: Magdalena Kacprzak, Małgorzata Łasecka, 
tel. 67 28 11 670, pcprchodziez@idsl.pl  

7) Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie lub trzy części. 
2. W celu wykazania spełniania warunków objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, każdy 

z Wykonawców zobowiązany jest przedłożyć: 
a) ofertę przygotowaną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

przedmiotowego zapytania ofertowego; 
b) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 – Oświadczenie 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
c) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 – Oświadczenie 

wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym; 
d) Dokumenty lub ich kopie, potwierdzające posiadane doświadczenie Wykonawcy w zakresie 

prowadzenia usług rehabilitacyjnych  i fizjoterapeutycznych  (kopia wpisu do CEiDG lub KRS lub 
umowy o świadczenie usług rehabilitacyjnych  i fizjoterapeutycznych , oświadczenie 
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy o nieprzerwanym świadczeniu 
usług  rehabilitacyjnych  i fizjoterapeutycznych   w ramach działalności gospodarczej wraz ze 
wskazaniem tego okresu, czytelnym podpisem/ami i wydrukiem albo kopią wydruku z 
właściwego rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą); 

3. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, wariantowych i uzupełniających do 
poszczególnych część lub całości. 

4. Oferta powinna zawierać cenę w PLN wraz z podatkiem VAT oraz obejmować inne podatki oraz 
opłaty zgodnie z obowiązującym prawem. 

5. Cena ofertowa uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 
6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia. 
 

8)  Miejsce oraz termin składania 
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.07.2017 roku do godz. 14.00 w wersji papierowej na 
adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14 A, 64-800 Chodzież z 
dopiskiem na kopercie :,, Odpowiedź na zapytanie ofertowe NR 3/WRPO/7.2.1/2017/A . Nie otwierać 
do dnia 11.07.2017 do godziny 14.00”. Liczy się data i godzina dostarczenia do zamawiającego. 

9) Kryteria wyboru oferty: 
Cena łączna brutto – 70 % 

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 70 pkt. 
Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone wg wzoru:       



 
 

 
 

 

Lp =   ( Cn / Cb) x 70 pkt., 
gdzie: 
Lp -  liczba punktów  wyliczona dla danej oferty, 
Cn – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert, 
 
Cb -  cena brutto badanej oferty. 

 
Doświadczenie w zakresie prowadzenia rehabilitacji – 10% 
Zamawiający przyzna Wykonawcom, którzy wykażą odpowiednie doświadczenie w świadczeniu usług 
rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych następującą liczbę punktów: 
•   powyżej 2 do 4 lat -5 punktów 

 powyżej 4 do 6 lat -10 punktów  

 powyżej 6 lat -15 punktów  

 
Doświadczenie z zakresu prowadzenia rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w warunkach 
domowych odbiorcy – 15 % 
 
Zamawiający przyzna Wykonawcom, którzy wykażą odpowiednie doświadczenie w świadczeniu usług 
rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych usługobiorcy następujących 
liczbę punktów: 
 
•   powyżej 1 do 2 lat -5 punktów 

 powyżej 2 do5 lat -10 punktów  

 powyżej 5 lat -15 punktów  

 
10) Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 

1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności 
poprzez: 
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych;  
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 

udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie, lub 
z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 



 
 

 
 

 

11) Opis warunków udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi: 
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania 
i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. 

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:  
- doświadczenie w zakresie prowadzenia rehabilitacji (min. 2 lata) 
- opis spełnienia warunków- przy składaniu oferty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dokumenty lub ich kopie, potwierdzające doświadczenie w wyżej wskazanym zakresie. 

c) Dysponują potencjałem technicznym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania 
i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.  

d) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
e) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: świadczący usługi osobiście Wykonawca 

lub zaangażowani przez niego do świadczenia usług rehabilitanci/fizjoterapeuci posiadać muszą 
wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia lub wykształcenie wyższe na kierunku rehabilitacja 
ruchowa lub rehabilitacja lub kierunkach tożsamych Opis spełnienia warunku: Oświadczenie 
Wykonawcy w Załączniku nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. Ponadto przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie 
dyplomu własnego lub dyplomów  rehabilitantów/fizjoterapeutów, którzy realizować będą usługi. 

f) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonywanie zamówienia-
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego 
warunku przez Wykonawcę. 
 

 
12) Termin związania ofertą: 21 dni 

 
13) Informacje o odrzuceniu ofert: 

Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, które są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w przesłanym zapytaniu ofertowym. 

14) Warunki dokonania zmiany umowy 

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2 punkt 17 lit. c) ,,Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zastrzega 
możliwość zmiany umowy, która nie będzie prowadziła do zmiany umowy charakteru i zostaną 
spełnione następujące przesłanki: 

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z 
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

 

15) Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w ustalonym terminie. Zamawiający opublikuje zawiadomienie 



 
 

 
 

 

o wyborze oferty najkorzystniejszej w takiej samej formie jak ogłoszenie niniejszego zapytania 
ofertowego. 

2. Umowa podpisana zostanie z Wykonawcą / Wykonawcami, którego oferta uznana zostanie przez 
Zamawiającego za najkorzystniejszą, zgodnie w obowiązującymi w niniejszym postępowaniu 
kryteriami.  

3. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest 
najkorzystniejsza z pośród pozostałych, poddanych ocenie ofert złożonych w postępowaniu.  

16) Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części, w szczególności, 
jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 
 

1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich 
wad. 

2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania   uniemożliwiającą 
zawarcie zgodnej z projektem umowy. 

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć. 

4. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie  jest w stanie 
zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia). 

 
17) Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i umowy. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez 
Zamawiającego o tych okolicznościach.  

2. Podana przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wielkość przedmiotu zamówienia (np. liczba 
godzin świadczenia usług) ma charakter szacunkowy, wskazany w celu sporządzenia przez 
Wykonawcę oferty. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia 
dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od 
Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników projektu. 

3. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec 
zmianie (zmniejszeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb 
uczestników projektu. W związku z powyższym Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie 
w wysokości wynikającej z rzeczywistej liczby usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz 
uczestników. 

4. W sytuacji wystąpienia zmiany parametru wskazanego przez Zamawiającego, a mającego wpływ 
na wartość oferty, przed podpisaniem umowy znajdzie on swe odzwierciedlenie w stosownych 
zapisach przedłożonej do podpisu Wykonawcy umowy. 

5. Jeżeli powyższa zmiana nastąpi w trakcie realizacji umowy wykonawcy przysługuje roszczenie 
względem zamawiającego tylko i wyłącznie w zakresie i wielkości odpowiadającej rzeczywiście 
zleconemu do realizacji i zrealizowanemu przedmiotowi zamówienia, a zmiana taka będzie 
przedmiotem stosownego aneksu (punkt 14 zapytania ofertowego). 

 

Dyrektor PCPR Chodzież 
 


