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Zapraszenny do zloŻenia ofęfty na zorganizowanie i pr'zeprowadzenie zabiegów
rehabilitacyjnych i ówiczeri usprawniającyclr psychonrchorvo dla 1]1 osób niepełnospraunych
(w tym 3 osoby poluszające się na wózku inwalidzkim) biorących rrdział w projekcie
s-vstęmo\\Ym pt.: 

''Stajęmy się lępsi'', Iealizowanym przez Powiatowę Cenhun Pomocy Rodzinie
w Hrubieszorłle, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej v' ramach
Europeiskiego Funduszu Społecznego Prograrrr operacyjny Kapitał Ludzki, Pliory1et VlI:
Promocja intcglacji społecznej. Działanie 7.1. Rozrł'ój i upowszeclrnianie aklywnej integr'acji'
Poddziałanie 7.1.2' Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji prŻez Powiato\\'e centra
Pomocy Rodzinie.

wa ość zamówięnia poniże; 14 tys' euro'

I. Przedmiotzamówienia.

Zamórł,ienie składa się Ż trzech części.

Część 1
l' Szczegó'otły opis pr7edmiolu /amo\Ą ienia'

Zorganizowanie i pr'zeprowadŻenie zabiegórł'relrabilitacyjnych oraz ćł1czeti uspralr'rriających
psychorucholr.o dla 75 osób niepełnosprawnych biorących udzial ił'projekcie sYstenou'vm

'.Stajemy się lepsi"' Uczestnicy zabiegów oraz ćwiczeń usprarvniających ps'vchoruchorł,o

są osobami niepełnosplawnymi z następującymi schorzęniami i dysfunłc'jami.
. upośledzenieumysłowę;
o choroby psychicznę;
. chorobyneurologiczne;
o upośledzenie narządu ruchu;
o choroby Ńładu pokamloł'ego;
o clroloby układy oddechowego i kązenia;
. epilepsja;
. choroby narządu wzroku'

2' Termin wykonania usługi: do 07 grudnia2011 r'

3. Miejsce realizacji usfugi: Hrubieszów.

Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Hrubieszowie
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4. Obowiqzki Wykonawcy:
a) przeprowadzenie ptzez \ekarza konsultacji i lł'1łviadu zdrowotnego z 75 osobami

niepełnosplawnymi (w tym 2 osoby poruszające się na wózku inwalidzkim), ce]enr zlecenia
2 zabiegórł' rehabilitacyjnych dzięnnie pftez okes 10 dni lrrb ćwiczeń usprawniających
psychoruchorro w i1ości 45 ninut dziennie pŻez okros l0 dni na rzecz osob'v

niepełnospralrłrej ;
b) zapewnienie na tęręnię lIrubieszowa odpowiedniej bazy lokalorłej oIaZ \Tposażęnia.

pozwalającyclr na realizację wszystkich typów zabiegóq'' które są lł'ymienione po1iŹej l

. fr4.kotęrapia; e]ektolecznictwo, ś\\iatłolecznictwo, laserotęrapia, sollux, magnętotelapia.
ultradŹwięki, kioterapia miejscowa' hydroterapia;

. kinez}terapia| órviczenia ogólno kondyc),jne' ćł'iczenia ogólno rozwoiowe' ginnastyka
prz1'rządowa;

. n]asaż| klasycŻny, segmęnta]ny, rclaksacyjny,
izometryczny.

c) zapewnienie rłrykwalifikorvanej kadry: fizjoterapeuci. rehabilitzurci'
d) zapewnienie każdęmu uczestnikowi wodę mineralną gazorł'aną/niegazowaną rv i1ości 0,5 ]itra

dziemie w czasie zabiegów rehabilitac1'jnych/ć\łiczeń usprawniających.
e) ubezpieczenie NNw uczestników projektu na czas '*ykonyrvania usługi'

Cz'ęść 2
l' Szczególorr1 opi5 przedmiolu /.1lówienin'

Zorganizolvanie i przeprowadzenie zabiegórv rehabilitacyjnych dla 1 osoby niępelnosprawnej
olaz ćwiczeń usprawrriajqoych psychoruchowo d]a 11 osób niepełnosprarłnych biorącyclr
udział w projekcie systemo\łym ,,Stajemy się lepsi"' Uczestnicy zabiegórv oraz ćlviczeń
usprarłliających psychorucho*o sq osobami niepełnospraunymi z następującyni
schorzeniarni i dysfuntcj ami:
. upośledzenieunysłowś;
. choroby psyclricznę;
. upośledzenie nalządu ruchu;
. ępilepqja'

2' Termin wykonania usługil do07grudnia2011r
3' Miejsce realizacji usługi: oszczóW gmina Dołhobyczórł'.
,l' oborviązk Ęvkonarł'cy:
a) przeprolvadzenie pźez l'ekaŻa konsultacji i vywiadu zdloł'otnego z 12 osobami

niepełnosprawrryrn, celen z]ecęnia 2 zabiegów rehabilitac nych dziennie przez okes
10 dni lub ćrł,iczeń usprarrłriających psychoruchowo w i]ości'15 minut dzjennie przeu okes 10

dni na rzecz osoby niepełnosprawnej;
b) zapewDięnie na terenie oszczo$'a lub w odlegtości do 5 km, odpowiedriej baz'v lokalorvej oraz

$Jposżenja, pozwalaiących na Iealizację lrszystkich typórv zabiegów, które są \Jmienionć
poniżej:
. fiŻykoterapia: elektrolecznictlvo' światłolecznictwo' laseroterapia, so11ux, n]agnętoterapia.

ultradźwięki;
. kinezltelapia: ćlł'iczenia ogóIno kondyc'vjne' ćv.iczenia ogólno rozwojolve, gimnastyka

pŹyŹądowa;

przedrł'ysiłkow1'' pol'wsiłkorł1.'

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrutrieszowie
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. masaż: kIasyczny, segmentalny, Ielaksacyjny' przedw__a'siłko\łf',
jzometryczny;

c) zapewnienię wykwalifikorvanej kadry: fizjotempeuci' rehabilitanci;
d) zapewnienie kazdemu uczestnikowi wodę minera]ną gazowaną/niegazowaną w

dzieru'lie rv czasie zabiegów rehabilitacyjnych/ćrviczeń usprarvniających;
e) ubezpieczenie NNw uczęstnikÓw plojektu na czas wykonFvania usługi.

powysiłkowy,

iiości 0.5 lilra

Część 3
1 ' Szczegółowy opis plzędmiotu Zamówienia.

Zorganizowallie i przeprorvadzeirie zabiegórv rehabilitac'vjnych dla 1 osoby niepęhlospra\lnej
ponrszającej się na \\'ózku inwalidzkim oraz d]a 23 osób ć\ł'iczeń usprau'niających
psychoruchorło biorących udział w plojekcie systemowym ,,Stajenry się lepsi''. Uczestnicy
zabiegórł'oraz ćrł'iczeti usprawniająqych psychoruchowo są osobami niepcłnosprarvnymi
z następującymi schorzeniami i dysfunłcjarni:
. upośledzęnie um-vsłorł'e;
. choroby psychiczte;
. upoś1edzenie narządu rucbu;
. epilepsja;
o zabuzenia głosu, mow1'i słuchu;
. chofobynęurologiczne'

2. Termin rvykonania ushrgi: do 07 grudnia 201I r'

3. Miejsce realizacji ush.tgi: Turkowice, gnina Werbkowice .

4. oboviązki \Vykonavrcy:
a) przeprowadzenie pfzęz lękalŻa konsultacji i w1'wiadu zdlowotnego z 2'ł osobami

niepełnosprarr'nymi (w tym 1 osoba poruszająca się na wózku inwa]idzkim)' celem z1ecenia 2
zabiegów rehabilitac1jnych dziemie przeŻ okres 10 dni lub ćrviczeń usprarvniając'vch
psychoruchowo rł' i1ości 45 miltut dziemie przez okes ]0 dni na rzecz osob1'

niepełnosprawnej:
b) zapewnienle na terenie Turkowic lub w od]egłości do 12 km, odpowiedniej bazy lokalowej oraz

lłTposażenia' po^.alaiących na rcalizację Wszystkich typów zabiegó\'któl'c są wymienione
ponjżej:
. fizykotenpiaI elektrolecznictu'o. światłolecznictwo, laseroterapia' sollux, magnetoterapia.

ultradźrvięki;
. kinezytefapia: órł,iczenia ogólno kondyc1'jne, ćwiczenia ogó]no rozrvojowe' ginnastyka

prz1rządowa;
. nasaż| klasyczny, segmenta1ny' relaksacfiny, przedwysiłkorł1', powysiłkorłry'

izometryczny.
c) zaperłnicnie rv,vkrvalifikowanej kadly: fizjotefapeuci. relrabilitanci;
d) zapewnienie każdęmu uczestnikorł'i lvodę mineralną gazowaną/niegazowaną rv ilości 0'5 litra

dziennie rł'czasię zabiegów rehabilitac}'jn"vcVćwiczeń usprawniającycl'i;
e) ubezpieczenie NNW uczestnikó$' projektu na czas ąr'konvrł'ania usługi.

II. warunki zamawiającego.

1. Zanawiający nie dopuszcza składania ofeI1 częściorrTch.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
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2' o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą l\'ykonawcy którzy:
o posiadają uprarrlielfa do wykonywaltia określonej działalności' jeżeli przępisy n.kładają

obo\\ ivek posiaddnia talicr uprarłrień:
. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczcnie oraŻ potencjał tech]]iczny, a także dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zanówienia;
o znajdują się w s1'tuacji ekonomicznej i finansowej Żapewniającej wykollanie zamówienia.

3. W celu potwiefdzenia $ymaganych $yżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć:
. aktualny odpis z $łaściwego rejestru ]ub aktua1ne zaśv'iadczęnie o wpisie do ervidencji

działalności gospodarcŻej, \ł-vstawione nie u'cześniej niż 6 miesięcy pŻęd upły\Ąen ten]inu
składania ofert;

o oświadczęnie o spełnianiu rł'ymogu posiadania wiedzy' doświadczenia oraz potcncjału

techniczno-osobowego (zał' nr 2);
. oświadczęnie o s}.tuacjj ękononiczno-finansowej zapelvniającej rł'ykonanie usługi

(zal. nr 2).

4' w}'kona\ł'ca spolządzi i będzie plowadził dokumentację z plowadzonych zabiegó\'ti.

o kserokopie skierowania na zabiegi rehabilitacyjne i ówiczenia uspramiające ps'vchoruchowo.

. imie ną listę obecności z kazdego dnia zabiegów dla kazde.j osoby oddzie1nie,

o po zŃończeniu zabiegórv oraz ćrviczeń wykonawca zoborł'iązan'v jest wystawió dla każdego

uczestnika Zaświadczenie z informacją o ćwiczeniach 1ń zabiegach rv jakiclr brał udziat

(rodzal i ilość)'
5' Wykonavrca zobolł.iPuje się do przechow1rł'ania oryginalnych dokunentów pot\łierdzających

realizację usługi do 31 .],2.202.0l.

6' Wykonarvca przekże zamawiającemu dokumentacj ę' o której rrro\ł'a w ust' 4 \ł'terminie 7 dni

od dnia zakończenia usfugi; dokumentacja poił'inrra b"vć oznaczona zgodnle z \łTmogami

o których mowa $' Iozporządzeniu Rady (wE) Nr 1083/2006 z dnia 11 1ipca 2006r' (Dz' Urz'
L 2I0l25 z 31.07'2006) oraz zgodnie z w}'tycznyni dotyczącymi oznaczania projektórł'

w ramach Ploglamu opelacyinego Kapitał Ludzki 2'00'1 - 2013 z dńa 4 1utego 2009 r.,

dostępnymi na stronie http://wwrv'e1i.gov'p! r'v zakładcel Zasad'v pr'omocji.

7' W}konawca podda się kontroii i audytorvi. w szczegó]ności popruez \ł'gląd do dokumentac.ji,

dokonywanych m.in. przez praco\łników zamawiajacego i inst)'tucję poślednlczącą II stopnia

(Wojewódzki Urząd Pracy w Lublirrie) oraz inne upnwnione podmioty \Ą' zakesie
prawidłowości realizacji umorr,y.

8' wykonawca podejmie następującę działanie zmierzające do pronrocji Unii Europejskiej

i Narodowej Strategii Spójności na \ata2007 2013 po przez:

. zamieszczenia logo Unii Europejskie.j i 1ogo Narodorł'ej Strategii Spójnosci \ĄlJz z noz\Ą'ą

Pt'ogramu operacyjnego Kapitał Ludzki|
_ w miejscach prowadzenia zabiegów i ćwiczeń,
- na dokumentacji dotyczącej zabiegów lehabjlitacyjnych i ć\Yiczeń' zaświadczeniach lub innych

dokumentach potu'ierdzających ukoliczenie zabięgóW rehabi1itacinycl'ówjczeń;
- informowania uczestnikó\ł'o finansowaniu zabiegórr'rehabilitacyjnyctL/ćrviczeń ze środkóu'

EFS.

Powiatowe Centrurn Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
ul. Ceg1ana 58l1,22 5oo HIubicszó1t',
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- zamięszczenia infomacji o finansowaniu zabiegów lehabilitacyjDych/ćwiozeń ze środkó$ EFS
w lniejscach prowadzenia zajęć.

9. Zamawiający zastżega sobie w uzasadnionych przypadkach, plarvo zmiany liczb1'

rrczestnikó\ł' zabiegów i ćlviczeń; w takin prz}Tadku Zamarł,iający zapłaci wykonau'c.v

za faktyczną liczbę osób, które uczęstniczyły w zabiegach rehabi1itac'v j n,vch/ćrviczeniach

uspralriających na podstawje przekazanej imiennej listy uczestnikó$'.

10' Zama\ł,iający zobowiązuje się do zapłaty Wykonarvcy \ynaglodzenia Za pŻedlrriot umo\Ą}

po wykonaniu usługi na podstawie przedłożonej faktuly VAT, pżele\'en na rvskazane

na faktuże konto'
11' Płatność Za przedmiot umo\łl nastąpj w terminię 30 dni od daty plzędlożęnia

Zamalviającemrr prawidłoł'o rł1stawionej faktury, nie \'cześniej iednak niż po ostateczllYm

sprawdzeniu popraBności wykonania przez Wykonawcę usługi'

12' Zamawiaiący, będący rea1izatorem projektu systęmolręgo rł'spółfinansorvancgo Z.; środ](ólv

Unii Europeiskiei, Żastrzega sobie, że temlinowc w1płacenie na]eżności jest uzależnione

od posiadania środków finansowych przekazanycl] na realizację piojektu plzcz Instytucję

wdraŻającą (Inst}'tucję Pośredniczącą II stopnia).

13' Wykonawca za niedotrzymanie teminu płatności, z porvodu o którym molva w ust' 12,

nie może żądać odszkodol'ania 1rń kamycl't odsetek'

14. wykonawca poniesie rvszelkie koszty zrviązfule Z pruygoto\'aniem i złożeniem ol'erty'

15. Przy \łyboże oferty (załącznik m 1) Zamawiający będzie kierorł'ał się nlj*rżniejsz1m
kryterium najniższej ceny brutto za usługę zabiegów rehabilitacyjnych oraz ćrviczeń

usprawniających psychoruchowo' o których morł'a rv _ I. Przcdmiot zamórr ienia.

1ó. cena ofefi]' brLrtto jest ceną ostateczną obejmującą \ł'szystkie koszty i składniki zrviązane

z realizacją zamówienia.

11, C)fetta lwaz z załącznikami winna być napisana rł'języku po]skim, trwałą i cz}'te]ną techniką.

rłypełniona i par'afowana rł' całości oraz podpisana przez osobę upowaŹnioną

do reprezentowania fi rmy.

18. wykona\ł'ca może złożyć t)'lko iedną ofenę, w której musi być zaoferorł'ana tylko jedna

ostateczna ccDa' ofęńa musi być złozona zamawiającemu rv nienaruszonym opakorł'aniu

z napisemI organizacja i przcprowadzenie zabiegów rehabilitac nych/ćwiczeń

usprawniłjących dla uczestników projektu 
''stajemy 

się lepsi'' - nie ot$'ier:rć Drzed

26.10.2011 r., godz. 13|15 oraz lazwą i dokładnym adresem Ńraz Z nllneran]i tclefonó\ł'

Wykonawcy.
19. Miejśce składania oleń - Powiatowe Centrun Pomocy Rodzinie, ul' Ceglana 58/1,

22_500 Hrńieszów' pokój nr 5'

20. Termin przyjmowania ofeń 26.10.2011r. do godziny l3'00.
21. Zamawiający ustala termin Żwiązania ofeńą - 30 dni od ostatecznęgo tenninu składania ofęrt.

22. Zamawiający udzieli zamół'ienia Wykonawcy, którego ofefia odpowiada zasadom

okeślonym \Y niniejs zyfi zap:Ąaą|:u oftz zostanie uznana Za naikorzystnie.jsZą.

Powiatowe Centrum Ponocy Rodzinie w Hrubieszowie
ul' Ceglana 58l1,22 - 5oo Hrubieszólv,
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23. Zamawiający zaŚtzega' że skontaktuje się ty]ko z wybranyn wykonawcą, o którym mowa

w ust. 22 w celu podpisania umowy na wykonanie usługi'

osobą uprawnioną ptzez Zamawiającego do kontaktu jest| Katarzyna wysocka.
tel/fax 84 697 07 83.

Dvrektor
Po //ijtoweto Centium

Pomo9ł'sQdzinie

"f{1"tĄP
mgr AndĄzJi BogarLo

Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w Hrubieszowie
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Załącznik fu 1 formularz oferty cenorvej

PCPR.3431/ZPl26/11

Porviatowe Centrum
lomocl Rodzinic
ul. Ceglana 58/1
22-500 Hrubieszó1l

odpov.iaclając na zaproszenie do złożenia olerty składanry/składanr ofeltę naI ZoIganiZo\łanie

i przeprowadzenie zabiegów rehabi1itacyjnych i ćlviczeń uspr'awniających psychorucho\ro

dla ll1 osób niepełnosprarłlrych (w tym 3 osoby poruszające się na rvózku inwalidzkim)

biorących udział w projekcie systemolvym pt.: .,Stajemy się lepsi", Iealizowanym pŹez

Po$'iatowę Cęntrum Pomocy Rodzilię rv Ht'ubieszowie u'spółfinansorvanego z ślodkólv

Errropejskiego Funduszu społecznego.

(naŻ\ł'imię inazwjsko i adres wykonawc)_)

oferuję/emy cenę za realizacię usługi opisanej w części I, II i III rv rłasokości:

1) za całość usługi brutto: zł; słownie

,,"-"," .. ". - ::- :::".: ':: 
,j,." 

' ' ' o'

2) uśredniona cena za jednego uczestnika brutto zł; słownie''..'..'..''.''..'...

...zł, w Rnl podatęk vat ..'.'.''.''.''..''.''.' zł,

Śłownie: '..-..'.-.-'-'. .'..'-.'..'--'-''-''-'--'.'. zl.

] ' oświadczam},, że !łyceniona w ofercie stalvka podatku od tolvarów j uslxg VAIjest zgodna z przepisanri Usiaw-v

z dnia l1 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (i't' Dz' U z 20l l r' Nr l71' poz 1051)'
2- Cena podanaw ofercie obejnruje wszeLkie koszty związane zpowyższym Żamówieniem'
3' \ł'ykonawca oświadcza, żejest / niejest* platnikiem podatL'u vAT' (* niepotŹebne Skreślić)
4' w przypadku w)grania zamówienia, $rykonawca zobolviązuje się do podpisan]a umowy rvternrinie
i miejscu wyznaczonym przez Zamarliającego.
5' W}'konawca oślviadcza, Źe nie zalega Z opłacaniem poda|kóq op]at oraz Sk]adek na ubezpieczenie zdlo\t'otDe
lub społeczne lub, Źę uzyskał Zgodę na zwo]nienje, odroczenie lub rozloŻenie na rai'Y zalegbch płatności'
6'wykonawca wyraŻa zgodę na przęp.owadzenie wszelk]c]r badali nających na ce]u sprawdzenie oświadczeń'
dokunentów i przed}oŻon)ch informacji oraz Ę:]aśnień fuansowfch i technicayclr, p.Zcz Zama\łiaiacego
lub jego upowaŻnionych przędstawicieli'

(p €tzęt ipodpi5 w)kondy()]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
ul. Ceglana 58l1, 22 _ 5oo HIubieszó1v,

Tel./fax: 84 697 07 83, E-mail: pcprhrubieszow@poczta.onet.pl



KAPlTAŁ LUDzKl
NAPoDoWA srMT.c]A !PÓrNoścl

UNIA EUROPEJSXA
EUROPEJSK]

Fl]NDUsZ sPoŁEcZNY

Projekt 
',stajemy 

się Leps " jesl wspó]łinańsowary przeŻ Un ę E!ropejŚkąw rama.h EuropĆjŚkeoÓ FUńdusŻ! społecŻn€go

Za|ącznik rr 2
PCPP'j43I IZP D6I11,

oŚwIADCZENIE

o świad czan'm-v, żę:

1) posiadanry upra$nienia do wykon1'wania określonej dzialalności, jezeli przepisy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie olaz potencjał techniczny, a także
dysponujemy osobami zdolnyr-ri do wykonania zanlóWienia;

3) znajdujemy się w s}łuacji ekonomicznej i lrnansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia'

lniejscowość' data

podpńy oSób upra$,nionych

Powiatowe CentruIn Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie
ul' Ceglana 58lt, zz - 5oo HIubieszów,

Tel./fax: 84 697 07 83, E-mail: pcplhrubieszo\Ą'@poczta'onet.p]


