Zamówienie współfinansowane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach czwartego konkursu o zlecenie zadań ( w formie wsparcia) w
ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych.

Chorzów 04.01.2020 r.

Zamawiający :
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Chorzowie
41-500 Chorzów
ul. Czysta 7
Tel. : 32-246-11-62
Faks : 23-246-11-62 wew. 32

Zapytanie ofertowe:
W sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie zadań w zakresie obowiązków masażysty i
form wsparcia w ramach umowy zlecenie na teranie miasta Chorzów.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Chorzowie, jako podmiot realizujący z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych projekt pn. „Zwiększ swoją samodzielność”, zwraca się z prośbą o
wycenę zamówienia polegającego na świadczeniu na podstawie umowy cywilno prawnej
usług wskazanych w ust. 3 niniejszego dokumentu w sposób określony w kryterium ocen oraz
wyboru oferty.
2. Wspólny słownik zamówień (CPV)
85142000-6 Usługi paramedyczne
3. Zadania po stronie wykonawcy:
Celem działania jest utrzymanie i poprawa sprawności ruchowej, kondycji ruchowej i
zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawa krążenia ogólnoustrojowego podopiecznych
objętych działaniem. Osoby przewidziane w projekcie posiadają wzmożone napięcie
mięśniowe (spastyczność) oraz przykurcze kończyn górnych i dolnych.
Podopieczni naszej placówki to osoby w wieku od 25 do 60 lat, które posiadają wielorakie
sprzężone niepełnosprawności. Forma wsparcia ma charakter indywidualny, a więc w jednych
zajęciach weźmie udział jeden uczestnik. Przewiduje się objęcie wsparciem w formie masażu
leczniczego osoby z niepełnosprawnością intelektualną znaczną i umiarkowaną. Masaż
leczniczy będzie miał charakter rehabilitacji ciągłej.

Masaż będzie się odbywał się codziennie w wyznaczonym pomieszczeniu, wyposażonym w
niezbędny do wykonania sprzęt oraz inne konieczne materiały niezbędne do prawidłowego
wykonania zleconych czynności, w godzinach między 7.30 a 15.30 czas trwania jednej sesji
wyniesie 1 godzina zegarowa. Wnioskodawca przewiduje prace średnio 100 godziny
miesięcznie. Wnioskodawca zobowiązuje się również do prowadzenia dokumentacji z
prowadzonych zajęć.
4. Wymagania dotyczące Wnioskodawcy:
Wykształcenie minimum średnie, uzyskany tytuł technika fizjoterapii lub kurs masażysty,
kurs kinezjotapingu, doświadczenie w pracy w zawodzie oraz doświadczenie w pracy z
osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
5. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania usługi: od 13.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.
Miejsce wykonania zamówienia: Ośrodek Wsparcia - Dzienny Dom Pobytu ul. Beskidzka 6,
41-500 Chorzów.
6. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków.
a) Oferta
b) CV
c) Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w zawodzie oraz
doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
7. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia.
Złoty polski.
8. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania. Przesłana oferta musi być podpisana.
9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w formie :
a) wysłać na adres: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Chorzowie. 41-500 Chorzów, ul. Czysta 7( decydować będzie data
stempla pocztowego)
b) mailowo na adres e-mail: zk.chorzow@psoni.org.pl
c) faksem na numer 32-264-11-62 wew. 32
d) złożyć w sekretariacie w siedzibie Stowarzyszenia
w terminie do 10 dni roboczych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego tj. do dnia
15.03.2018 r. do godziny 14:30
10. Kryterium oceny ofert i wyboru wykonawcy.
W celu wybory najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród
Wykonawców spełniających kryteria określone w punkcie 1 w oparciu o poniższe kryteria:
Cena - 60 %
Wykształcenie – 15 %
Doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną – 25 %
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone na podstawie wzoru :
Cena brutto oferty najtańszej

---------------------------------------Cena brutto oferty badanej

X 60 = ilość punktów

Punkty za kryterium wykształcenie zostaną przyznane następująco:
Wykształcenie średnie -5 punktów,
Wykształcenie wyższe kierunkowe – 10 punktów.
Punkty za kryterium doświadczenie w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością
intelektualną zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Doświadczenie w latach oferty badanej
--------------------------------------------------Najdłuższe doświadczenie w latach spośród złożonych ofert

X 25 = ilość punktów

Punkty za poszczególne kryteria przyznane dla oferty zostaną zsumowane, zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższa liczbę punktów. Wyniki zostaną
ogłoszone na stronie internetowej.
11. Uwagi końcowe.
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień
publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w
rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, do zawarcia umowy. PSONI może odstąpić od
podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

