Kolbuszowa, 28.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/REH/9.1/2017
Firma SEGEN S.C. Anna Stępień, Bożena Samojedny w związku z realizacją projektu pt.
„Utworzenie Przedszkola Specjalnego w Kolbuszowej” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
zaprasza do składania ofert na:

usługi rehabilitacyjne
Zamawiający:
SEGEN S.C. Anna Stępień, Bożena Samojedny
ul. gen. Bora-Komorowskiego 4a
36-100 Kolbuszowa
NIP: 814 168 6848

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rehabilitacyjnych w wymiarze 4 godzin
w miesiącu dla 2 grup (4 osobowych) przez okres 12 miesięcy dla dzieci
niepełnosprawnych w ramach zadania pn. Zajęcia dodatkowe wyrównujące deficyty
rozwojowe dzieci.
Głównym zadaniem rehabilitanta będzie przywrócenie maksymalnej sprawności fizycznej
i komfortu życia dzieci, wykorzystując różne metody terapeutyczne, dostosowanych do
zdiagnozowanych potrzeb dziecka z niepełnosprawnością.
Do zadań będzie należało także tworzenie programu zajęć oraz prowadzenie odpowiedniej
dokumentacji od IX 2017 do VIII 2018 roku zgodnie z Indywidualnym Planem EdukacyjnoTerapeutycznym (IPET).
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w/w usług rehabilitacyjnych dla dzieci w wieku
2,5 do 6 lat w ramach projektu pn. „Utworzenie Przedszkola Specjalnego w Kolbuszowej”
nr RPPK.09.01.00-18-0025/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Kod CPV: 85312500-4
Nazwa kodu CPV: Usługi rehabilitacyjne
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późń. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).
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3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
3.1. wykształcenia:
a) Ukończone studia w zakresie rehabilitacji, rehabilitacji ruchowej lub kierunkach
tożsamych;
b) Ukończone szkolenia, warsztaty i kursy specjalistyczne z technik rehabilitacyjnych
oraz wspomagających rehabilitację;
3.2. doświadczenia zawodowego:
a) Wymagane minimum 10 letnie udokumentowane doświadczenie w pracy
rehabilitanta dzieci z niepełnosprawnością;
c) Wymagane udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze rehabilitanta.
3.3. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3.4. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy pozwala na wykonanie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3.5. Zdolności zawodowe Wykonawcy pozwalają na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3.6. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia dla podpunktu 3.3 - 3.6 stanowi Załącznik nr 3.

4. Harmonogram realizacji zamówienia
4 godzin w miesiącu dla 2 grup (4 osobowych) przez okres 12 miesięcy tj. od IX 2017 do VIII
2018 roku.

5. Opis sposobu obliczenia oceny
5.1
Wykonawca powinien podać cenę oferty brutto.
Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty
dojazdu, wyżywienia.
Cenę oferty (brutto) należy podać jako cenę ryczałtową, tzn. cenę za wykonanie całości
zamówienia.
Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert, wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów informacji.
Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer
telefonu.
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest: Pani Anna Stępień tel.:
693147275 oraz Pani Bożena Samojedny, tel.: 609414023, od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 15.00.

6. Kryterium i sposób oceny ofert.
6.1
Zamawiający przy
następującymi kryteriami:
Lp.

1.
2.

Kryterium

Cena brutto
Doświadczenie

wyborze

najkorzystniejszej
Maksymalna ilość
punktów

100
100

oferty

Waga
(W)

0,70
0,30

będzie

się

kierował

Maksymalna ilość
punktów w
danym kryterium
(Pmax)
70
30

a) Cena [C] 70% - (max 70 pkt.)
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena brutto
Sposób obliczenia:
C = (Cmin/Cb) x W1 x 100 pkt
Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto oferty badanej
W1 – waga kryterium cena
b) Doświadczenie [D] 30% (max. 30 pkt.)
D – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „doświadczenie ” gdzie
punkty wyliczane są wg następujących zasad:
 za dośw. poniżej 10 lat – 0 pkt.
 za dośw. powyżej 10 lat - 30 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 30 pkt.
6.2 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę
punktów w określonych przez zamawiającego 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 doświadczenie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6.3 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
6.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
6.5 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.

7. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis
lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
Wykaz dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć Zamawiającemu w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
7.1. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1).
7.2. Do oferty należy dołączyć:
a) Curriculum Vitae (CV) z uwzględnieniem doświadczenia na podobnym stanowisku
z podziałem na lata;
b) kserokopię dokumentów poświadczających nabycie uprawnień, ukończenia szkoleń,
kursów;
c) kserokopie dyplomów, świadectw ukończenia uczelni wyższych.
7.3. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik 2),
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 3),
7.4. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby
podpisujące ofertę.
Ofertę wraz z oświadczeniami należy umieścić w jednej, nieprzejrzystej kopercie,
oznaczonej:
Nazwa i adres Wykonawcy
SEGEN S.C.
Anna Stępień, Bożena Samojedny
ul. gen. Bora-Komorowskiego 4a
36-100 Kolbuszowa
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/REH/9.1/2017
Usługi rehabilitacyjne w ramach projektu pn. „Utworzenie Przedszkola Specjalnego w Kolbuszowej” nr
RPPK.09.01.00-18-0025/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020.
OFERTA I DOKUMENTY
Nie otwierać do dnia 04.09.2017r. do godz. 9:00
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8. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć osobiście/listownie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: SEGEN
S.C. Anna Stępień, Bożena Samojedny ul. gen. Bora-Komorowskiego 4a, 36-100
Kolbuszowa, w terminie do dnia 04.09.2017 r. godz. 08.30, co oznacza, że z upływem
powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się w siedzibie Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie
będą rozpatrywane.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017 roku o godzinie 9:00. w siedzibie Zmawiającego.

9. Dodatkowe warunki
9.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
9.2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
9.3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie
zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania projektu umowy zlecenie.

10. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

11. Wykluczenia
Wykluczeniu podlegają podmioty, które są powiązane kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym (Załącznik nr 3). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między 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 a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Kolbuszowa, dnia 28.08.2017 r.
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Załącznik 1_wzór oferty
…………………………………
(miejscowość, data)

Dane oferenta:
………………………………………….
…………………………………………..
……………………………………………
(oznaczenie Wykonawcy)

OFERTA
W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe z dnia 28.08.2017 r. przedkładam
ofertę na Usługi rehabilitacyjne dla Przedszkola im. Marii Montessori w Kolbuszowej
w ramach zadania pn. Zajęcia dodatkowe wyrównujące deficyty rozwojowe dzieci w ramach
projektu pn. „Utworzenie Przedszkola Specjalnego w Kolbuszowej” nr RPPK.09.01.00-180025/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
1. Cena oferty za całość zamówienia (cenę oferty należy podać w formie ryczałtu):
a. Cena brutto: …………………………………………………..
2. Doświadczenie:
a. poniżej 10 lat (wskazać ilość lat):…………………………………………………….
b. powyżej 10 lat (wskazać ilość lat):……………………………………………………..
3. Zobowiązania Wykonawcy:
3.1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty.
3.2. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w zapytaniu ofertowym.
3.3. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na
adres:……………………………………………………………………………………………………...
telefon:……………………………………., faks:………………………….. e-mail:…………………...

Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

...................................................
( podpis Wykonawcy)
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Załącznik 2_Oświadczenie

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

……………………………………….
……………………………………….
(oznaczenie Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Oświadczam, że w postępowaniu na Usługi rehabilitacyjne dla Przedszkola im. Marii
Montessori w Kolbuszowej w ramach zadania pn. Zajęcia dodatkowe wyrównujące deficyty
rozwojowe dzieci w ramach projektu pn. „Utworzenie Przedszkola Specjalnego
w Kolbuszowej” nr RPPK.09.01.00-18-0025/16-00 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, nie jestem
powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
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 a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)
...................................................
(podpis Wykonawcy)

______________________
*)

Art. 297 § 1 kodeksu karnego:
„Art. 297 § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi – (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5”.
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Załącznik nr 3_Oświadczenia
................................, dnia ....................
……………………………………….
……………………………………….
(oznaczenie Wykonawcy)

OŚWIADCZENIA
Dotyczy postępowania na Usługi rehabilitacyjne dla Przedszkola im. Marii Montessori w Kolbuszowej
w ramach zadania pn. Zajęcia dodatkowe wyrównujące deficyty rozwojowe dzieci w ramach projektu
pn. „Utworzenie Przedszkola Specjalnego w Kolbuszowej” nr RPPK.09.01.00-18-0025/16-00
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 20142020.

Niniejszym oświadczam, iż posiadam kompetencje i uprawnienia do wykonywania
określonej działalności zawodowej, odpowiadające zapotrzebowaniu Zamawiającego.
…..........................................
data i podpis Oferenta

Niniejszym oświadczam, iż znajduję się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej realizację zamówienia w okresie obejmującym zamówienie.
…..........................................
data i podpis Oferenta

Niniejszym oświadczam, iż posiadam zdolności zawodowe pozwalające na wykonanie
przedmiotu zamówienia.
…..........................................
data i podpis Oferenta

Niniejszym oświadczam, iż dysponuję odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do
wykonania przedmiotu zamówienia.
…..........................................
data i podpis Oferenta
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