Zabierzów, dnia 09.01.2019 r.

GOPS.SP.271.1.32.2019

ZAPYTANIE CENOWE
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie,
32-080 Zabierzów ul. Cmentarna 2,
zaprasza do składania ofert na:
1. Przedmiot zamówienia:
Zakup usługi prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych
przez rehabilitanta – fizjoterapeutę, 2 razy w tygodniu po 4 godziny.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Podstawowe obowiązki:


prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno – rehabilitacyjnych na
podstawie wskazań lekarskich oraz oceny sprawności ( 2 godziny tygodniowo
rehabilitacja grupowa, 6 godz. rehabilitacji indywidualnej);



praca z osobami powyżej 60 roku życia, w tym z osobami o ograniczonej sprawności
ruchowej;



motywowanie do podejmowania aktywności ruchowej i społecznej;



współpraca z koordynatorem Klubu, służbą zdrowia (lekarzem rodzinnym);



pomoc w realizacji zadań wynikających z charakteru placówki;



prowadzenie dokumentacji rehabilitacyjnej;



obsługa komputera min. w zakresie Ms Office.

3. Miejsce wykonania usługi:
Miejscem wykonania usługi będzie budynek Klubu Seniora – Zabierzów, ul. Kolejowa 11.
4. Wstępny okres realizacji:
luty –grudzień 2019 r.
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie nie dopuszcza składania ofert
częściowych.

6. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:
 data wystawienia i doręczenia rachunku/faktury za miesięczną realizację zamówienia do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jest realizowane
zamówienie;
 termin zapłaty za otrzymany rachunek/fakturę - 14 dni od daty wpływu
rachunku/faktury.

7. Wymagania wobec wykonawcy:


wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku fizjoterapia lub równoważne (min.
roczne doświadczenie w pracy na stanowisku rehabilitant i/lub fizjoterapeuta,
szczególnie z osobami starszymi);



umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność;



zaangażowanie, dyspozycyjność i wytrwałość.

8. Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:
a) Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium kwalifikacji, kryterium
doświadczenia oraz kryterium najniższej ceny. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość negocjacji ceny.
b) Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę cywilnoprawną na
realizację zamówienia.
c) Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który przedłożył ofertę
o najniższej cenie, a jednocześnie posiada wymagane kwalifikacje i doświadczenie z
zastrzeżeniem możliwości negocjacji ceny, o której mowa w punkcie a) powyżej.
d) W toku badania oceny oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez oferenta
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Oferent zobowiązany jest do złożenia
dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe
e) Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów – sekretariat do dnia 23.01.2019 r. do godz.
16.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:
„Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno
– rehabilitacyjnych przez rehabilitanta – fizjoterapeutę, 2 razy w tygodniu po 4 godziny.”

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od
wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.
9. Warunki płatności: rachunek lub faktura do umowy.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Paulina Pstruś tel. (12) 285-14-13
11.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.
Załączniki
1. Oferta.
2. Oświadczenie.
3. Informacja RODO.

