
 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Wolbromiu,  
ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom 

 
Zapytanie ofertowe nr  1/2021 

Prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU 
Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na usługę z zakresu fizjoterapii świadczoną w ramach 
projektu „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0021/18 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-
2020. 
 
Informacje ogólne: 
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”  
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim; 
3. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na minimum ½ spotkań , tj. 280 

spotkań. 
4. Wspólny kod CPV:  85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia 85120000-6 - Usługi medyczne 

i podobne  
  

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Wolbromiu (PSONI Koło w Wolbromiu) 
ul. Skalska 22  
32-340 Wolbrom 

  
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeuty  dla dzieci w wieku 0-3 lat w 
zakresie opisanym w Załączniku nr 2.  Zajęcia odbywać się będą w miejscu zamieszkania 
beneficjenta od poniedziałku do piątku oraz w  co najmniej 1 sobotę w miesiącu, na terenie 
powiatów: olkuskiego, miechowskiego, krakowskiego. Spotkania dla każdego z beneficjentów 
odbywać się będą średnio z częstotliwością 2 razy w tygodniu. Jedno spotkanie składa się z 30 
minut terapii i 10 min. przeznaczonych na dokumentację. Wsparcie fizjoterapeuty obejmuje 
średnio 20 spotkań/tydzień (30 min. terapii i 10 min. na dokumentację) x 4 tygodnie x 7 miesięcy. 
Łączna ilość spotkań – 560.  
Możliwość złożenia oferty częściowej na realizację usług fizjoterapeuty –  minimum ½ spotkań , tj. 
280 spotkań. 
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia łącznie warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące:  
1. Wykształcenia:  
wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku fizjoterapia/rehabilitacja ruchowa.  
2. Doświadczenia: 
- udokumentowane posiadanie doświadczenia w pracy z dziećmi – 1 rok, 
- ukończenie  co najmniej jednego certyfikowanego kursu.  
3. Dyspozycyjności :  gotowość do pracy w dniach od poniedziałku do piątku oraz w min. jedną sobotę 
w miesiącu. 
4. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia. 



 

5. Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli: 

 Dostarczy druk Oferty stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego 

 Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. 
nr 3 

 przedłoży dokument potwierdzający posiadanie uprawnień/kwalifikacji do świadczenia 
usługi w zakresie fizjoterapii  

 Złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. nr 4 

 Złoży podpisane oświadczenie RODO – zał. nr 5 

 Złoży zaparafowany wzór umowy - zał. nr 6 

 Złoży oświadczenie o deklarowanej liczbie spotkań – zał. nr 7 
 

IV. Warunki współpracy. 
Umowa cywilno-prawna w okresie od momentu podpisania umowy do31.08.2021 

V. Harmonogram realizacji zamówienia  
 

1. Zamówienie realizowane będzie w okresie od lutego 2021 do sierpnia 2021.  
2. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia do ustalenia. 
3. Łączna Ilość godzin przeznaczona na wsparcie fizjoterapeuty – 560 spotkań  (560 to jest 

ilość spotkań po 30 min., co wynika z kalkulacji: 10 uczestników x2 spotkania w tyg.x 
4tyg.x7 mies.) 

4. Świadczenie usług odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku oraz w co najmniej 1 
sobotę w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

5. Miejsce realizacji wsparcia: miejsce zamieszkania beneficjenta. 
 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny  
 
1. Należy podać cenę netto i brutto za 1 spotkanie. Cena musi uwzględniać wszystkie 
należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, 
realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.  
2. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  
 

VII. Kryterium i sposób oceny ofert 
 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi 
kryteriami:  

L.P. Kryterium Maksymalna 
ilość punktów 

Wag
a 

Maksymalna ilość punktów w 
danym kryterium 

1 Cena brutto  
100 

 

0,8 80 

2 Wykształcenie 0,2 20 

 
 

a. Cena [C] 80% - (max 80 pkt.)  
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena brutto  
Sposób obliczenia:  
C = (Cmin/Cb) x W1  
Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu  
Cb – cena brutto oferty badanej  
W1 – waga kryterium cena  

b. Wykształcenie [D] 20% (max. 20 pkt.)  
c. Sposób obliczenia: 



 

D – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „wykształcenie ” gdzie 
punkty wyliczane są wg następujących zasad: 

 Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu fizjoterapii : 10 pkt 

 Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu fizjoterapii + ukończenie  co 
najmniej jednego certyfikowanego kursu : 20 pkt 

 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt, gdzie 1 pkt = 1% 
 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą 
liczbę punktów w określonych przez zamawiającego w kryteriach.  
Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:  
R = C + D gdzie 
R – razem liczba punktów  
C – liczba punktów w kryterium ceny  
D – liczba punktów w kryterium wykształcenie 
 

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.  

 
VI. Termin złożenia ofert i sposób jej przygotowania  
1. Ofertę należy złożyć: mailowo na adres: sw@psoni-wolbrom.pl 
2. Termin składania ofert upływa dnia 02.02.2021 o godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty 

do PSONI Koło w Wolbromiu. 
3. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.  
4. Do oferty należy dołączyć wypełnione załączniki. 

Do oferty należy dołączyć:  
a) Curriculum Vitae (CV) z uwzględnieniem doświadczenia na podobnym stanowisku. 
b) kserokopię dokumentów poświadczających nabycie uprawnień, ukończenia szkoleń, 
kursów;  
c) kserokopie dyplomów, świadectw ukończenia uczelni wyższych.  

VII. Informacje końcowe  
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu 

art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  

3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sylwia Wójcik, tel. 694 182 621 
4. Prawo wyboru oferenta przysługuje Zamawiającemu. O wyniku rozeznania zostanie 

poinformowany wybrany podmiot do dnia 05.02.2021 
5. Zadanie należy realizować zgodnie z zasadą równych szans i płci oraz nie dyskryminacji 

osób z niepełnosprawnościami. 
6.           Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia Zapytania w następujących przypadkach:  
a. jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
b. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy;  
c. zmiana wytycznych lub innych dokumentów programowych mających istotny wpływ na 
realizację projektu oraz realizacji Zapytania ofertowego. 



 

d. nie złożenia żadnej oferty 
 
Załączniki: 

1. Formularz oferty 
2. Szczegółowy opis czynności oraz wymagań 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
5. Klauzula informacyjna zgodna z RODO  
6. Wzór umowy 
7. Oświadczenie o deklarowanej liczbie spotkań 


