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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi 

prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

 Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla 

uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sucha Beskidzka, dnia 10.05.2019 r. 
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Rozdział I 

Informacje ogólne 
Zamawiającym jest: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej,  

ul. Kościelna 5b pok. 214, 34-200 Sucha Beskidzka. 
e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl, strona internetowa: www.pcpr.suchabeskidzka.pl  
tel. (33 ) 874 40 31, fax. ( 33 ) 874 40 31  
REGON: 12081042400000 
 

Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się 
na ogłoszenie o zamówieniu. 

1. Do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 t.j.)  
W niniejszej procedurze  Zamawiający będzie jednakowo traktował wszystkie podmioty ubiegające się o 

zamówienie publiczne, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg reguły dot. jawności postępowania i 

dokumentowania czynności w formie pisemnej. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138 o ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 t.j.) dla zamówień na usługi społeczne  
i inne szczególne usługi. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia została ustalona poniżej 
750 000,00 euro. 

3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. Zaleca się,          
aby oferent zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne           
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

 

 
Rozdział II 

Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1.  Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

2.  Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami ogłoszenia o zamówieniu. 
Oferta wariantowa nie będzie brana pod uwagę, lecz zostanie odrzucona wraz z ofertą 
podstawową. 

3.  Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej oraz podpisana przez 
uprawnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia 
oferenta winny być również podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta, zgodnie z 
zasadą reprezentacji wskazaną we właściwym rejestrze. Zamawiający wymaga aby do oferty 
dołączyć odpowiedni dokument określający sposób reprezentacji Wykonawcy (odpowiednio 
np. odpis z KRS lub z CEiDG) 

4.  W przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.  

5.  Do oferty winny być załączone inne dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  
za zgodność z oryginałem przez oferenta. W przypadku, gdy oferent, jako załącznik do oferty 
dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, Zamawiający 
może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.  

6.  Wszystkie strony oferty, a także wszystkie miejsca, w których oferent naniósł poprawki muszą być 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Na formularzu oferty (załącznik Nr 1) winny być 
ponumerowane i wymienione z nazwy przedkładane załączniki. Nie jest uważane za poprawkę 
ręczne wypełnienie lub przekreślenie przez oferenta miejsc w tekście oferty jeżeli z konstrukcji 
danego formularza wynika, że zamawiający dopuścił taką możliwość. 

7.  Ofertę zamieszcza się w kopercie, która będzie zaadresowana na zamawiającego, na adres 
podany w rozdziale IX oraz będzie posiadać oznaczenia: 
 
 
 

http://www.pcpr.suchabeskidzka.pl/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37695/D2018000198601.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37695/D2018000198601.pdf
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Oferta na świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę dla uczestników projektu 

pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia. Nie otwierać przed terminem 

21.05.2019 r. godz. 10:30 
 
na kopercie winna być wyeksponowana nazwa i adres oferenta.  

8.  Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,               
że Zamawiający otrzyma na ten temat pisemne oświadczenie przed terminem składania ofert, 
w zamkniętej kopercie oznaczonej określeniem "zmiana" lub ”wycofanie". Oferent nie może 
wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

 
Rozdział III 

Warunki wymagane od Wykonawców 
 

1.  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i nie podlegającą 
odrzuceniu ofertę, sporządzoną zgodnie z załączonym formularzem ofertowym stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zgodną z określonym przedmiotem zamówienia. 

2.  Oferta ważna spełniać musi następujące warunki: 

- pisemna oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 
oferenta i złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. Zamawiający uzna spełnienie warunku na 

podstawie oświadczenia 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. Zamawiający uzna spełnienie warunku na 

podstawie oświadczenia 

c) zdolności technicznej lub zawodowej 

 w zakresie doświadczenia: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał (a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
minimum 1 usługę polegającej na wykonywaniu usługi rehabilitacyjnej dla jednego podmiotu 
zlecającego usługę o wartości nie niższej niż 8 000,00 zł brutto. Wykazana usługa musi dotyczyć 
jednego realizowanego kontraktu.  
 
Wartości podane w walucie innej niż złotych w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku, będą 

przeliczane na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni 

kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed opublikowaniem ogłoszenia.   

 

 w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponować wyznaczoną do realizacji niniejszego zamówienia minimum 1 osobą  
z wymaganym wykształceniem (magister fizjoterapii ze specjalnością z fizjoterapii lub w trakcie 
specjalizacji) z co najmniej rocznym stażem pracy. 
 
 

 
 



 

  
  

 
Projekt pn.” Aktywni mogą więcej II”” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.                                                                                                   

Biuro projektu: PCPR ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka 

 

Rozdział IV 

Określenie przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie          
rehabilitacji stacjonarnej lub w warunkach domowych. Każdy cykl będzie zawierał  10 zestawów 
zabiegów (jeden zestaw będzie się składał z 2 zabiegów elektroterapii, masażu, ćwiczeń - 
dobieranych indywidualnie na podstawie dokumentacji medycznej uczestnika projektu.  
 
Wykonawca zapewni lokal oraz urządzenia i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania usługi. 
Zadanie to skierowane jest do 13 uczestników projektu oraz 11 dzieci niepełnosprawnych 
(otoczenie uczestników projektu). Projekt ”Aktywni mogą więcej II” realizowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników oraz 
ilości godzin przypadających na jednego uczestnika. 
 
Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 
 
Część I: REHABILTACJA NA TERENIE MIASTA SUCHA BESKIDZKA DLA: 
 

 3 osób niepełnosprawnych - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 

rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze                               

2 cykli rehabilitacyjnych. Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów                                        

zabiegów (każdy trwający  60 minut). Jeden zestaw będzie się składał  

z 2 zabiegów elektroterapii, masażu, ćwiczeń - dobieranych indywidualnie na podstawie 

dokumentacji medycznej osoby niepełnosprawnej.  

 4 rodziców dzieci niepełnosprawnych  - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 

przez rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze                               

1 cyklu rehabilitacyjnego. Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów                                        

zabiegów (każdy trwający  60 minut). Jeden zestaw będzie się składał  

z 2 zabiegów elektroterapii, masażu, ćwiczeń - dobieranych indywidualnie na podstawie 

dokumentacji medycznej uczestnika projektu.  

 3 dzieci niepełnosprawnych (2je dzieci- 3 lata, 1 dziecko - 5lat) – 4 godziny zegarowe                 

w miesiącu rehabilitacji, począwszy od miesiąca czerwca 2019 do listopada 2019r.                

Zabiegi rehabilitacyjne powinny być dobierane indywidualnie do potrzeb dziecka i na 

podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej dziecka. 

Część II: REHABILTACJA NA TERENIE MIASTA JORDANÓW I OKOLIC DLA: 
 

 1 osoba niepełnosprawna - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 

rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze                               

2 cykli rehabilitacyjnych. Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów                                        

zabiegów (każdy trwający  60 minut). Jeden zestaw będzie się składał  

z 2 zabiegów elektroterapii, masażu, ćwiczeń - dobieranych indywidualnie na podstawie 

dokumentacji medycznej osoby niepełnosprawnej.  

 5-ciu rodziców dzieci niepełnosprawnych  - przedmiotem zamówienia jest świadczenie 

usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze                               

1 cyklu rehabilitacyjnego. Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów                                        

zabiegów (każdy trwający  60 minut). Jeden zestaw będzie się składał  

z 2 zabiegów elektroterapii, masażu, ćwiczeń - dobieranych indywidualnie na podstawie 

dokumentacji medycznej uczestnika projektu.  

 7-ro dzieci niepełnosprawnych (2je dzieci – 2 lata, 1dziecko-3 lata, 1 dziecko-4 lata,                  

1 dziecko-6 lat, 1 dziecko-7 lat, 1 dziecko- 13 lat) – 4 godziny zegarowe w miesiącu 

rehabilitacji, począwszy od miesiąca czerwca 2019 do listopada 2019r. Zabiegi 
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rehabilitacyjne powinny być dobierane indywidualnie do potrzeb dziecka i na podstawie 

przedstawionej dokumentacji medycznej dziecka.                         

 Dla dzieci rehabilitacja musi odbyć się w warunkach domowych. 

 
Wykaz przewidzianych zabiegów do wykonania dla Części nr I i II:  
-zabiegi fizykalne: diadynamik, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy tens, prądy traberta, 
prądy kotza, ultradźwięki, pole magnetyczne, pole wysokiej częstotliwości, prądy galwaniczne, 
fonoforeza, sollux, laser, zabiegi zmienno cieplne (termopres), drenaż limfatyczny, mechaniczny, 
krioterapia  
-zabiegi kinezyterapeutyczne: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne w odciążeniu, czynne  
w odciążeniu z oporem, czynne-wolne, izometryczne, oddechowe, ćwiczenia metodami 
fizjoterapeutycznymi.  
-masaż - leczniczy, sportowy, limfatyczny. 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
2. Kod CPV – 85.31.25.00-4 Usługi rehabilitacyjne 
3. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania oferentów. 

 
 

Rozdział V 

Terminy obowiązujące przy wykonaniu zamówienia 
 

Planowany termin podpisania umowy z wybranym oferentem –  do dnia 10.06.2019 r. 

 
Termin realizacji zamówienia: 
Od 17 czerwca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. 
W godzinach od 9.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku. 
W godzinach od 9.00 do 13.00 w soboty. 
 
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oferenci deklarujący przystąpienie do przetargu 
wyrażają zgodę na warunki stawiane przez Zamawiającego i zobowiązani są do dotrzymania w/w 
terminów. 

 
 

Rozdział VI 

Kryteria oceny ofert 
Proces wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na rodzaj stosowanych wymagań i techniki ich 
sprawdzania podzielony został na dwa etapy. 

Pierwszy etap wyboru polega na sprawdzeniu spełnienia przez oferentów wymogów 
określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu  

Drugi etap  polega na wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętego 
kryterium. 

I etap: 

Sprawdzenie ofert pod względem formalno-prawnym (jeżeli nie zostały spełnione wszystkie warunki, 
określone w Rozdziale III oferta zostanie odrzucona.  

II etap: 
Przedstawienie metody oceny ofert: 
Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów 
oceny ofert: 

 

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-rehabilitacyjne
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Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 

kryterium (w %) 

Liczba możliwych 
do uzyskania 

punktów 

1 Cena 90% 90 punktów 

2 Doświadczenie 10% 10 punktów 

 

a) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

Cena oferty najtańszej 

-------------------------------   x 90  = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

b) Kryterium „Doświadczenie” podlega ocenie w skali od 1 do 10 pkt 

Ocena punktowa kryterium „Doświadczenie” dokonana zostanie zgodnie z poniższą 

punktacją: 

Za wykonaną usługę rehabilitacyjną uznana zostanie usługa zrealizowana dla jednego podmiotu 
zlecającego usługę o wartości nie niższej niż 8 000,00 zł brutto. Za wykonane usługi przyznana 
zostanie następująca ilość punktów: 

1. za jedną usługę rehabilitacyjną – 2 pkt,  
2. za dwie usługi rehabilitacyjne– 4 pkt, 
3. za trzy usługi rehabilitacyjne – 6 pkt, 
4. za cztery usługi rehabilitacyjne – 8 pkt, 
5. za pięć lub więcej usług rehabilitacyjnych – 10 pkt. 

 
Punktacja zostanie przyznana na podstawie danych zawartych w ofercie Wykonawcy.  
 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w obu 
kryteriach. 

Rozdział VII 

Opis sposobu obliczania ceny oferty 
 

1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: 
a) oferent określi cenę jednostkową, 
b) oferent obliczy wartość poprzez przemnożenie ceny jednostkowej przez ilość jednostek, 

2. Oferent pod rygorem odrzucenia oferty musi sporządzić ofertę we wszystkich pozycjach. 
3. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu.  
4. Oferent winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie prawdopodobne koszty, mające wpływ na jej 

wysokość. 
5. Ceny jednostkowe określone przez oferenta są wiążące na czas realizacji umowy i nie mogą           

w żadnym przypadku ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza wyłącznie zmiany ceny na 
warunkach określonych w projekcie umowy. Oferty złożone z klauzulą o zmienności ceny będą 
traktowane jako niezgodne z treścią niniejszego ogłoszenia i zostaną odrzucone. 

6. Cena ustalona przez oferenta powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie oferent stosuje. 
7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  
8. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT. 
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Rozdział VIII 

Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w  Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b, pokój 214, nie później niż do 21.05.2019 r. godz. 10:00. 
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyżej wymienionym zostaną zwrócone 

oferentom bez otwierania. 
3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 

z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

 
Rozdział IX 

Sposób udzielania wyjaśnień dot. ogłoszenia i przesyłania 
dokumentów  

1. Oferent może zwrócić się na piśmie, e-mailem lub faksem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na stronie internetowej treść wyjaśnień.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją”)  
Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faxem lub e-mailem. Każda ze Stron może żądać 
potwierdzenia otrzymania faxu. Przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy 
wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej 
chwili.  

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 
określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
może zmodyfikować treść ogłoszenia o zamówieniu. Każda taka zmiana stanie się częścią 
ogłoszenia i zostanie udostępniona wszystkim oferentom. 

5. Zamawiający przedłuży z własnej inicjatywy lub na wniosek oferentów termin składania ofert             
w celu uwzględnienia w ofertach uzyskanych wyjaśnień lub zmian w ogłoszeniu. W tym 
przypadku, wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i oferentów odnośnie wcześniej 
ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

6. Osobą ze strony Zamawiającego, upoważnionymi do komunikowania się z oferentami w celu 
udzielania wyjaśnień jest:      
- Pani mgr Magdalena Radwan– tel. (33 ) 874 40 31 od pon. do pt. w godzinach od 8

00
 do 

14
00

.         

Rozdział X 

Miejsce, termin otwarcia ofert 
1. Przetarg ma charakter publiczny. 
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ewentualnymi zmianami w siedzibie Zamawiającego - 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b, w dniu 21.05.2019 r. 
godz. 10:30. 

3. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy oferentów, ich siedzibę, ceny 
ofertowe i inne niezbędna dane. 

4. Koperty oznaczone „wycofanie” zostaną odczytane w pierwszej kolejności.  
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  
 1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

 2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

 3) ceny oraz doświadczenia wykonawcy. 

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
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adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty 

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w pkt. 6.1) na stronie internetowej. 

8. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który złożył ofertę 

najkorzystniejszą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   

9. W toku badania ofert Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość merytoryczną. 
10. W czasie oceny oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści 
oferty, informując o tym oferenta.  

 
Rozdział XI 

Odrzucenie ofert 
Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach: 
1. Jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia; 
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
3. Została złożona przez Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu;  
4. Zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
5. Jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 
Rozdział XII 

Unieważnienie postępowania 
Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu 
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający podejmie decyzję  
o zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty; 

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

4. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy  
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 
 

Rozdział XIII 
Klauzula informacyjna dot. RODO 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pozyskanych od osoby której dane dotyczą.  

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej 
Beskidzkiej  informuje iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   
z siedzibą w  Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie 
na  adres e-mail: info@pcpr.suchabeskidzka.pl  lub telefonicznie 33/874-40-31. 
3) Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów  
i udzielonych zgód. 
4) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa.  
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również 
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
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6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak przyznania 
świadczeń; 
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 
profilowane. 

 
 
Załączniki do ogłoszenia: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 
Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług; 
Załącznik nr 3 - Wykaz wykwalifikowanych osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia; 
Załącznik nr 4 – Projekt umowy. 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie RODO 
 

 
 

       
Zatwierdzam: 

Dyrektor PCPR w Suchej Beskidzkiej 
mgr Krzysztof Cieżak 
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  Załącznik Nr 1 
................................................................. 
                pieczęć oferenta 

................................................ dnia, ....................... 
 

Formularz ofertowy 
 

1.  

Nazwa i adres oferenta: ........................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

Tel. ………………………………….. 

Fax. …………………………………. 

e-mail ………………………………… 

Województwo .…………………………….. 

2. Cena oferty/przedmiot zamówienia: 

 

Część I: REHABILTACJA NA TERENIE MIASTA SUCHA BESKIDZKA: 
 

 
Cena łączna brutto za 
Część I zamówienia: 

 
……………………………… zł 
 
słownie:………………………………………………. 

 
W tym: 
 
1) 3 osób niepełnosprawnych - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 
rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze  2 cykli 
rehabilitacyjnych. Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów zabiegów (każdy trwający  60 
minut). Jeden zestaw będzie się składał z 2 zabiegów elektroterapii, masażu, ćwiczeń - 
dobieranych indywidualnie na podstawie dokumentacji medycznej osoby niepełnosprawnej.  
 
 

Ilość osób 
Cena jednostkowa za 1 

godzinę  

Wartość całkowita - cena za 2 cykle 
rehabilitacyjne (ilość osób x cena jednostkowa za 
1 godzinę x 20) 

 

 

3 

 

 

……………………… zł 
(brutto) 

 

 

 

………………………. zł 
(brutto) 
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2) 4 rodziców dzieci niepełnosprawnych  - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 
rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze 1 cyklu rehabilitacyjnego. 
Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów zabiegów (każdy trwający  60 minut). Jeden zestaw będzie 
się składał z 2 zabiegów elektroterapii, masażu, ćwiczeń - dobieranych indywidualnie na podstawie 
dokumentacji medycznej uczestnika projektu 
 
 
 

Ilość osób Cena jednostkowa za  
1 godzinę 

Wartość całkowita - cena za 1 cykl 
rehabilitacyjny (ilość osób x cena jednostkowa 
za 1 godzinę x 10) 

 
 
4 
 
 
 

 

………………………zł 
(brutto) 

 

 

………………………. zł 
(brutto) 

 

 
 

 

3) 4 dzieci niepełnosprawnych (2je dzieci- 3 lata, 1 dziecko - 5lat) – 4 godziny zegarowe w 
miesiącu rehabilitacji, począwszy od miesiąca czerwca 2019 do listopada 2019r. Zabiegi 
rehabilitacyjne powinny być dobierane indywidualnie do potrzeb dziecka i na podstawie 
przedstawionej dokumentacji medycznej dziecka. 
 

Ilość osób 
Cena jednostkowa za 1 

godzinę  
Wartość całkowita - ilość osób x cena 
jednostkowa za 1 godzinę 

 

 

4 

 

 

………………………. zł 
(brutto) 

 

 

 
………………………. zł 

(brutto) 
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Część II: REHABILTACJA NA TERENIE MIASTA JORDANÓW I OKOLIC: 
 

 
Cena łączna brutto za 
Część I zamówienia: 

 
……………………………… zł 
 
słownie:………………………………………………. 

 
W tym: 
 
1) 1 osoba niepełnosprawna - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez rehabilitanta 
– fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze 2 cykli rehabilitacyjnych. Każdy cykl 
będzie zawierał 10 zestawów zabiegów (każdy trwający  60 minut). Jeden zestaw będzie się składał  
z 2 zabiegów elektroterapii, masażu, ćwiczeń - dobieranych indywidualnie na podstawie 
dokumentacji medycznej osoby niepełnosprawnej.  
 

Ilość osób 
Cena jednostkowa za 1 

godzinę  

Wartość całkowita - cena za 2 
cykle rehabilitacyjne (ilość 
osób x cena jednostkowa za 1 
godzinę x 20) 

 

1 

 

 

……………………… zł  
(brutto) 

 

 

 
……………………… zł  

(brutto) 
 

 
2) 5-ciu rodziców dzieci niepełnosprawnych  - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 
przez rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze                               
1 cyklu rehabilitacyjnego. Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów  zabiegów (każdy trwający  60 
minut). Jeden zestaw będzie się składał z 2 zabiegów elektroterapii, masażu, ćwiczeń - dobieranych 
indywidualnie na podstawie dokumentacji medycznej uczestnika projektu 
 

Ilość osób 
Cena jednostkowa za 1 

godzinę  

Wartość całkowita - cena za 1 
cykl rehabilitacyjny (ilość osób 
x cena jednostkowa za 1 
godzinę x 10) 

 

5 

 

 

……………………… zł  
(brutto) 

 

 

 
……………………… zł  

(brutto) 
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3)  7-ro dzieci niepełnosprawnych (2je dzieci – 2 lata, 1 dziecko-3 lata, 1 dziecko-4 lata,   
1 dziecko-6 lat, 1 dziecko-7 lat, 1 dziecko- 13 lat)  –  
4 godziny zegarowe w miesiącu rehabilitacji, począwszy od miesiąca  
czerwca 2019 do listopada 2019r. Zabiegi rehabilitacyjne powinny być dobierane 
 indywidualnie do potrzeb dziecka i na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej dziecka.                         
Dla dzieci rehabilitacja musi odbyć się w warunkach domowych. 
 

Ilość osób 
Cena jednostkowa za 1 

godzinę  
Wartość całkowita - ilość osób x cena 
jednostkowa za 1 godzinę 

 

7 

 

 

……………………… zł  
(brutto) 

 

 

 
……………………… zł  

(brutto) 
 

 

3.  Termin wykonania:  
Od 17 czerwca 2019 r. do 30 listopada 2019 r.   
W godzinach  od 9.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku. 
W godzinach od 9.00 do 13.00 w soboty. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wzorem umowy i nie 
wnosimy zastrzeżeń. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w ogłoszeniu o zamówieniu. 

6. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić – powierzyć 
podwykonawcom (niepotrzebne skreślić). Podać nazwę i adres podwykonawcy (jeżeli dotyczy). 

7. Zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy wg projektu stanowiącego załącznik                 
do ogłoszenia o zamówieniu w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 
 

 
8. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb 
niniejszego zamówienia, ustanowiliśmy pełnomocnika: 
………………….………………………………..………………………………………………………………  

(w/w pkt wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)  

 
 

9.Załącznikami do oferty są :  

 
OFERUJEMY 

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

I. Warunki płatności: 
Terminy zapłaty faktur: 30 dni od daty jej doręczenia.  
 

II. Zobowiązania i oświadczenia: 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji usług, 
Na podstawie wyników powyższych oględzin stwierdzamy, że przyjmujemy zamówienie 
na realizację w/w prac bez zastrzeżeń.  

 
Oferta została złożona na …………… ponumerowanych i podpisanych przez osoby 

upoważnione stronach. 
 
      ___________________________________________ 

         data, podpis 
                 /upoważnionego przedstawiciela oferenta/ 
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Załącznik Nr 2 

 
 

 
 

Wykaz wykonanych usług* 
 
Nazwa oferenta:.................................................................................................................................... 
 
Adres: .................................................................................................................................................. 
 
 

 
Zamawiający nazwa 

i adres 
Rodzaj zamówienia 

Całkowita wartość 
zamówienia 

Czas realizacji 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

    

    

    

    

    
 

 
Do wykazu należy dołączyć dokument/y potwierdzające należyte wykonanie usługi 
 
*Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał (a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 usługi polegającej 
na wykonywaniu usługi rehabilitacyjnej dla jednego podmiotu zlecającego usługę o wartości nie niższej niż 
8 000,00 zł brutto. Wykazana usługa musi dotyczyć jednego realizowanego kontraktu.  

 

 
 
 
                                       

      data, podpis 
                        /upoważnionego przedstawiciela oferenta/ 
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Załącznik Nr 3 
 

Wykaz wykwalifikowanych osób i podmiotów, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia* 

 
Nazwa oferenta:.................................................................................................................................... 
 
Adres: .................................................................................................................................................. 
 

 

 
Jednocześnie oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 

 

*Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować 

wyznaczoną do realizacji niniejszego zamówienia minimum 1 osobą z wymaganym wykształceniem (magister 

fizjoterapii ze specjalnością z fizjoterapii lub w trakcie specjalizacji) z co najmniej rocznym stażem pracy. 

** Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do 

realizacji zamówienia (np. pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo 

potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy) 

 

 
 
                

                    data, podpis 
                        /upoważnionego przedstawiciela oferenta/ 

 

Nazwisko 
i imię 

Wykształcenie 
Kwalifikacje 
zawodowe 

Zakres 
wykonywanych 

czynności w  
zamówieniu 

Staż pracy 
Opis doświadczenia 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania** 
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Załącznik nr 4 
                                            Projekt 

Umowa Nr PCPR.1.2019.OZ 
zawarta w dniu .... ......... 2019 r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej 

Beskidzkiej, ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez Dyrektora: 

Pana mgr. Krzysztofa Cieżaka Dyrektor 

a ..................................................................................................... z siedzibą w 

....................................... przy ul. ............................................................,  

zwanym dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez: 

 

........................................... .............................................  

  

Wykonawca został wyłoniony na podstawie ogłoszenia o zamówieniu znak: PCPR.1/2019.OZ z dnia 

…………r.  prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych 

Nazwa zadania: Świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie rehabilitacji 

stacjonarnej dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia. 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  

Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie 

rehabilitacji stacjonarnej dla uczestników projektu pn.”Aktywni mogą więcej II” oraz ich otoczenia. 

2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 

 

Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 
 
Część I: REHABILTACJA NA TERENIE MIASTA SUCHA BESKIDZKA DLA: 
 

 3 osób niepełnosprawnych - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 

rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze                               

2 cykli rehabilitacyjnych. Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów                                        

zabiegów (każdy trwający  60 minut). Jeden zestaw będzie się składał  

z 2 zabiegów elektroterapii, masażu, ćwiczeń - dobieranych indywidualnie na podstawie 

dokumentacji medycznej osoby niepełnosprawnej.  

 4 rodziców dzieci niepełnosprawnych  - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 

przez rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze                               

1 cyklu rehabilitacyjnego. Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów                                        

zabiegów (każdy trwający  60 minut). Jeden zestaw będzie się składał  

z 2 zabiegów elektroterapii, masażu, ćwiczeń - dobieranych indywidualnie na podstawie 

dokumentacji medycznej uczestnika projektu.  

 3 dzieci niepełnosprawnych (w wieku 3 lat dwoje dzieci, 5lat) – 4 godziny zegarowe                 

w miesiącu rehabilitacji, począwszy od miesiąca czerwca 2019 do listopada 2019r.                

Zabiegi rehabilitacyjne powinny być dobierane indywidualnie do potrzeb dziecka i na 

podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej dziecka. 

Część II: REHABILTACJA NA TERENIE MIASTA JORDANÓW I OKOLIC DLA: 
 

 1 osoba niepełnosprawna - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 

rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze                               
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2 cykli rehabilitacyjnych. Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów                                        

zabiegów (każdy trwający  60 minut). Jeden zestaw będzie się składał  

z 2 zabiegów elektroterapii, masażu, ćwiczeń - dobieranych indywidualnie na podstawie 

dokumentacji medycznej osoby niepełnosprawnej.  

 5-ciu rodziców dzieci niepełnosprawnych  - przedmiotem zamówienia jest świadczenie 

usług przez rehabilitanta – fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze                               

1 cyklu rehabilitacyjnego. Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów                                        

zabiegów (każdy trwający  60 minut). Jeden zestaw będzie się składał  

z 2 zabiegów elektroterapii, masażu, ćwiczeń - dobieranych indywidualnie na podstawie 

dokumentacji medycznej uczestnika projektu.  

 7-ro dzieci niepełnosprawnych (w wieku 2 lat dwoje dzieci, 3 lata, 4 lata, 6 lat, 7 lat             

i 13 lat) – 4 godziny zegarowe w miesiącu rehabilitacji, począwszy od miesiąca czerwca 

2019 do listopada 2019r. Zabiegi rehabilitacyjne powinny być dobierane indywidualnie do 

potrzeb dziecka i na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej dziecka.                        

Dla dzieci rehabilitacja musi odbyć się w warunkach domowych. 

 
Wykaz przewidzianych zabiegów do wykonania dla części nr 1 i 2:  
zabiegi fizykalne: diadynamik, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, prądy tens, prądy traberta, 
prądy kotza, ultradźwięki, pole magnetyczne, pole wysokiej częstotliwości, prądy galwaniczne, 
fonoforeza, sollux, laser, zabiegi zmienno cieplne (termopres), drenaż limfatyczny, mechaniczny, 
krioterapia 
zabiegi kinezyterapeutyczne: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne w odciążeniu, czynne  
w odciążeniu z oporem, czynne-wolne, izometryczne, oddechowe, ćwiczenia metodami 
fizjoterapeutycznymi. 
masaż - leczniczy, sportowy, limfatyczny. 

§ 2 

Termin realizacji usługi: 

Od 17 czerwca 2019 r. do  30 listopada 2019 r. 
W godzinach  od 9.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku. 
W godzinach od 9.00 do 13.00 w soboty. 

 

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi w ogłoszeniu o 

zamówieniu, zawierającej m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania 

Wykonawcy oraz że są wprowadzone do niniejszej umowy. 

2. Dokument ogłoszenia o zamówieniu stanowi integralną część  niniejszej umowy. 

§ 4 

Nadzór nad realizacją prac ze strony Zamawiającego sprawowała będzie Pani Magdalena Radwan. 

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązany jest: 

3. Rzetelnego świadczenia usług rehabilitacyjnych, 

4. Zapewnienia wykonywania w imieniu Wykonawcy usług rehabilitacyjnych przez osoby posiadające 

wymagane kwalifikacje, 

5. Wykonywania terminowego i w pełnym zakresie zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z cyklami 

rehabilitacyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego, pod rygorem rozwiązania umowy, 

6. Dobranie na podstawie dokumentacji medycznej osoby niepełnosprawnej odpowiednich usług 

rehabilitacyjnych.  
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7. Zapewnienia lokalu do wykonania usługi rehabilitacyjnej zgodnie z przedmiotem zamówienia 

8.  Zapewnienie niezbędnych do wykonywania świadczonych usług medykamentów i  materiałów 

oraz urządzeń i sprzętu wykorzystanego do prawidłowego wykonania usługi. 

9. Prowadzenia list potwierdzających wykonanie zabiegów podpisanych przez osobę, dla której 

wykonywany był zabieg oraz rehabilitanta. Lista powinna zawierać imię, nazwisko osoby 

niepełnosprawnej, termin i rodzaj wykonanych usług rehabilitacyjnych. 

 

§ 6 

 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu 

oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie 

umowne.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą za całość zamówienia dla 

      Części 1: netto: ...................... zł. 

     (słownie złotych  netto  ...............................................................) 

     brutto z VAT: ................ zł. ( słownie: złotych brutto .................................................).  

tj. netto: ……..zł/1 godzina usługi rehabilitacyjnej ; brutto: ………….. zł/1 godzina usługi 

rehabilitacyjnej. 

      Części 2: netto: ...................... zł. 

     (słownie złotych  netto  ...............................................................) 

     brutto z VAT: ................ zł. ( słownie: złotych brutto .................................................).  

tj. netto: ……..zł/1 godzina usługi rehabilitacyjnej ; brutto: ………….. zł/1 godzina usługi 

rehabilitacyjnej. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości 

zamówienia podstawowego. W takim przypadku zostanie udzielone dodatkowe zamówienie 

zgodnie z art. 67 ust 1. pkt 6. Ustawy Prawo zamówień publicznych  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

6. Wykonawca w okresie 7 dni od dnia wykonania usługi wystawi Zamawiającemu fakturę/rachunek 

dołączając do niego listy potwierdzające wykonanie zabiegów.  

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury/rachunku w terminie do dni 30 licząc od daty jej 

doręczenia. 

8. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze/rachunku. 

9. W razie zwłoki w zapłacie faktury zamawiający zapłaci wykonawcy odsetki w wysokości 

ustawowej. 

 

§ 7 

1.  Strony niniejszej umowy ustalają, iż  Wykonawca wystawi fakturę/rachunek częściowy po 
zrealizowaniu pierwszego cyklu rehabilitacyjnego tj. za okres od 16 maja do 30 czerwca.  

2. Strony postanawiają, iż podstawa do zapłaty faktury/rachunku częściowej na konto Wykonawcy 
będą listy potwierdzające wykonanie zabiegów.  

3. Zasady o których mowa w pkt. 6-9 paragrafu 6 stosuje się odpowiednio. 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.  
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2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:   

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w 

realizacji zamówienia 

b)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego,   

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:   

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy -  w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 

3. Kary umowne za nieterminowe wykonanie zobowiązań będą potrącone z wynagrodzenia 

wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4.  Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych, jeżeli kary nie pokryją ewentualnej szkody.  

 

§ 9 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  z 

uwzględnianiem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. przedłużenie terminu umownego, 

jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z powodu okoliczności, których nie 

można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej. Przedłużenie terminu umownego może nastąpić 

wyłącznie w formie aneksu do umowy. 

§ 10 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie usług w sprawie 

zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 

postępowania reklamacyjnego.  

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.  

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 

odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa  w ust.3, Wykonawca uprawniony jest          

do wystąpienia na drogę sadową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy  jest Sąd właściwy 

dla siedziby zamawiającego lub za obopólną zgodą strony poddają się orzeczeniom Sądu 

Polubownego. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień 

publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

§ 12 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu 

podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności takich zmian. 

§ 13 

Umowę niniejsza sporządza się w 2 egz.  1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. Dla Zamawiającego. 

Zamawiający Wykonawca 
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Załącznik Nr 5 
 

 

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji rehabilitacji stacjonarnej dla uczestników projektu pn. ”Aktywni mogą więcej 

II” oraz ich otoczenia,  zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 ……………………………...…….                                                                 …………………..

                                     
             ( miejscowość, data )       ( podpis ) 

 


