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Wągrowiec, 14 grudnia 2020 r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące wykonywania w 2021 r. usług z zakresu edukacji prozdrowotnej dla pacjentów 

uczestniczących w projekcie pn. Wielkopolski program rehabilitacji w Niepublicznym zakładzie 

opieki zdrowotnej "REHAT" w Wągrowcu,  

RPWP.06.06.01-30-0036/17 

 

 

1. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Nazwa: Andrzej Gąsiorek, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REHAT”,  

Adres: ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec; 

Telefon: 67 345-12-13; 

Strona www : http://rehat.pl 

Adres e-mail: rehat-gasiorek@o2.pl 
 

2. Podstawa udzielenia zamówienia: Rozeznanie rynku określone w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 22 sierpnia 

2019 r. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu spotkań, zajęć 

edukacyjnych (jedno spotkanie trwające jedną godzinę lekcyjną tj. 45 minut) dla uczestników 

Projektu (pacjentów), spotkania dotyczące następujących tematów: 

a) Ergonomii pracy i zachowanie zdrowych postaw w wykonywaniu czynności zawodowych – 

szacowana liczba zajęć w ramach zamówienia to 22; 

b) Prawidłowe odżywianie: dostosowane do wieku, profilu pracy, problemów zdrowia, trybu 

życia, predyspozycji genetycznych, cech metabolizmu, nietolerancji, alergii i preferencji 

pokarmowych, konsekwencji otyłości, nadwagi oraz innych parametrów zdrowotnych, na 

występowanie chorób układu naczyniowego, oddechowego oraz układu mięśniowo 

powięziowego i tkanki łącznej – szacowana liczba zajęć w ramach zamówienia to 22; 

c) Nauki ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu, dostosowane m.in. do wieku, 

możliwości fizycznych, niepełnosprawności i chorób, preferencji, trybu życia i pracy. 

Zajęcia przyczyniające się do podniesienia wiedzy teoretycznej nt. bezpiecznego 

uprawiania sportu i ćwiczeń podnoszących sprawność – szacowana liczba zajęć w ramach 

zamówienia to 22; 

d) Nauka relaksu, autoterapii - praktyczne wskazania dotyczące sposobów biernego  

i czynnego odpoczynku, które pozwalają na wyciszenie, regulacje oddechu, koncentracje, 

dotlenienie – szacowana liczba zajęć w ramach zamówienia to 22.  
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2) Każdy uczestnik Projektu (pacjent) będzie zobowiązany uczestniczyć jeden raz w każdym  

z 4 rodzajów ww. zajęć edukacyjnych. Zajęcia będą prowadzone w 10 osobowych grupach.  

3) Wykonawca na potrzeby każdego rodzaju zajęć zobowiązany będzie do przygotowania dla 

każdego uczestnika Projektu materiałów dydaktycznych w formie drukowanej i elektronicznej. 

4) Zajęcia będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego.  

5) Zamawiający wymaga, aby była możliwość wykonywania usługi od poniedziałku do soboty,  

w szczególności w godzinach popołudniowych. 

6) Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia list obecności.   

7) Kod CPV:80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne.  

 

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, 

że dysponuje osobą, osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, 

posiadające następujące wykształcenie, kwalifikacje, na potrzeby poszczególnych spotkań: 

a) Ergonomii pracy i zachowanie zdrowych postaw w wykonywaniu czynności zawodowych, 

dostosowanych do danej pracy – osoba posiadająca uprawnienia w zakresie BHP; 

b) Prawidłowe odżywianie – osoba posiadającą kwalifikacje dietetyka; 

c) Nauka ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu – osoba posiadająca kwalifikacje 

fizjoterapeuty lub osoba z tytułem magistra wychowania fizycznego; 

d) Nauka relaksu, autoterapii - osoba z tytułem magistra wychowania fizycznego. 
 

 

5. Termin wykonania zamówienia: 

Zamawiający wymaga wykonywania zamówienia w terminie od dnia 02.01.2021 r. do 30.11.2021 r. 

Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia  

do 3 miesięcy, chociażby z uwagi  na wstrzymanie świadczenia zabiegów rehabilitacyjnych z powodu 

sytuacji epidemiologicznej, która może spowodować zawieszenie działalności Niepublicznego zakładu 

opieki zdrowotnej "REHAT" w Wągrowcu. Harmonogram realizacji zamówienia będzie ustalany na 

bieżąco, w odniesieniu do faktycznych potrzeb Zamawiającego, w porozumieniu z Wykonawcą. 

Harmonogram będzie ustalany na podstawie aktualnego zapotrzebowania na realizację usługi 

edukacyjnej w zakresie edukacji zdrowotnej. Warunki te są determinowane przez liczbę potencjalnych 

oraz faktycznych uczestników projektu. Szacuje się, że w 2021 r. przedmiotową edukacją zostanie 

objętych około 220 pacjentów, czyli zostanie zrealizowanych po 22 godzin lekcyjnych z każdego 

rodzaju zajęć. Jednakże Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenie spotkań dla 

wszystkich osób jakie Zamawiający skieruje, przy założeniu, że liczba ta nie przekroczy 30 godzin 

lekcyjnych z każdego rodzaju zajęć 
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6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REHAT”,  

ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec, w terminie do dnia 28.12.2020 roku, godz. 15.00, za termin 

złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Ofertę należy umieścić 

w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu np. koperta z dopiskiem „Oferta dotycząca usług 

edukacyjnych”. Zamawiający zastrzega sobie prawo podania nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen.  

 

7. Termin związania ofertą: 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania oferty, określonym w pkt. 6. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu 

związania ofertą. 

 
8.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Piotr Gąsiorek, tel. 693 001 515, e-mail: rehat-gasiorek@o2.pl 

 
9. Opis sposobu obliczania ceny: 

1) podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z opisu przedmiotu - cena ryczałtowa za jedną godzinę lekcyjną realizacji danego 

rodzaju spotkania edukacyjnego,  

2) wyklucza się możliwość roszczeń przyszłego Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania 

ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; 

3) Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie prace, związane z realizacją zamówienia;  

4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

 

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:   

Kryterium oceny ofert – cena ofertowa brutto – waga  100% 

 
 
11. Dodatkowe informacje: 

1. Zamawiający zawrze umowę, umowy z Wykonawcą/mi, którego/ych oferta/y zostanie/ą uznana/e 

za najkorzystniejszą/e oraz, który/rzy spełni/li wymogi określone w zapytaniu ofertowym – 

załącznik nr 4 wzór umowy.  

2. Zamawiający nie przewiduje istotnych warunków zmiany umowy.  

3. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, na poszczególne 

rodzaje zajęć - spotkań edukacyjnych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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12. Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” – załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego, dopuszcza się również oferty złożone na innych drukach pod warunkiem, iż będą 

zawierały istotne części składowe zapytania. 

2. Ponadto do oferty należy załączyć: 

 wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, osoba/osoby spełniające warunek 

określony w pkt. 4 – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; 

 oświadczenie dotyczące RODO – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

 
Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REHAT” 
 

       / - / Andrzej Gąsiorek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

 załącznik nr 1 – oferta  

 załącznik nr 2 – wykaz osób  

 załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące RODO 

 załącznik nr 4 – wzór umowy 


