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Zapytanie ofertowe 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji 

w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym im. Krystyny Rajtar PSONI Koło 

w Jarosławiu - II” współfinansowanego ze środków PFRON, Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu zwraca się z prośbą 

o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji terapeuty Halliwick. 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

Koło w Jarosławiu 

ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław 

tel. (16) 621 53 78 

e-mail: biuro@psoni-jaroslaw.org.pl  

 

II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia.  

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.). Zamówienie 

udzielane jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania 

zamówień publicznych przez PSONI Koło w Jarosławiu.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji terapeuty Halliwick w projekcie  

pn. „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno – 

Edukacyjno – Wychowawczym im. Krystyny Rajtar PSONI Koło w Jarosławiu - II” 

współfinansowanym ze środków PFRON, w wymiarze średniomiesięcznie 72 godziny 

łącznie przez obu terapeutów, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia).  

Podczas terapii metodą Halliwick wsparcia udziela 2 terapeutów 2 beneficjentom. 

Łączny wymiar realizacji zadania: 864 godziny. Średniomiesięczny wymiar godzin 

1 terapeuty – 36 godzin.  

2. Liczba terapeutów: 2. 

3. Osoba składająca ofertę powinna spełniać wymagania w zakresie posiadania: 

 wyższego wykształcenia (w tym w zakresie: fizjoterapii, oligofrenopedagogiki); 

 ukończonego co najmniej jednego kursu podstawowego metody Halliwick lub 

zaawansowanego  koncepcji Halliwick; 

 minimum rocznego doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 

4. Terapia metodą Halliwick odbywać się będzie dla grupy 18 beneficjentów (9 grup 

2 osobowych) na krytej pływalni (MOSIR, ul. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław), 
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w godzinach popołudniowych, w dni powszednie oraz podczas weekendów, 

w godzinach otwarcia krytej pływalni, zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym dla 

każdej z grup. Harmonogram zostanie ustalony w uzgodnieniu z  koordynatorem 

projektu. 

5. Sesja zajęć terapeutycznych dla każdej z dziewięciu dwuosobowych grup trwać będzie 

60 minut. Każdorazowo w jednej godzinie sesji weźmie udział 2 beneficjentów 

wspieranych przez 2 terapeutów.  

6. Terapia skierowana będzie do beneficjentów w wieku 3-25 lat z niepełnosprawnością 

intelektualną i/lub niepełnosprawnością ruchową, a także z innymi 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, u których na podstawie wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania beneficjenta i dokumentacji specjalistycznej stwierdzi 

się m. in. zaburzenia pochodzenia neurologicznego,  napięcie mięśniowe, zaburzenia 

społeczno – emocjonalne, wady postawy, zaburzenia koordynacji wzrokowo – 

ruchowej.  

7. Do obowiązków terapeuty będzie należało w szczególności: 

1) ocena możliwości i umiejętności beneficjenta na podstawie standaryzowanego 

w koncepcji metody 10 punktowego programu uczenia się w metodzie Halliwick; 

2) realizacja terapii metodą Halliwick (III etapowa);  

3) prowadzenie niezbędnej dokumentacji; 

4) monitoring postępów beneficjenta oraz ocena końcowa efektów terapii.  

 

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Od dnia podpisania umowy do 31 marca 2021 r. 

Uwaga: Przewidywany termin może ulec zmianie z uwagi na stan epidemiczny spowodowany 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

V. Kryterium oceny ofert 

1. Oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium ceny za jedną godzinę zegarową realizacji usługi 

w PLN (brutto), waga – 100 %. 

Punkty zostaną przyznane w oparciu o poniższy wzór: 

                                     Najniższa cena z ofert podlegających ocenie                       

             Cena badana =     …………………………………………………………………… x  waga 100 

                                                Cena oferty badanej 

2.   Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 

zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość 

punktów. Punkty oblicza się  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3.   Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

4.   Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

z złożonych ofertach. 
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VI. Warunki udziału w postępowaniu 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że spełniają 

łącznie następujące warunki: 

1) Posiadają uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada: 

a) wykształcenie wyższe, w szczególności w zakresie fizjoterapii, 

oligofrenopedagogiki; 

b) ukończony co najmniej jeden kurs podstawowy metody Halliwick lub zaawansowany  

koncepcji Halliwick zorganizowany przez jednostkę posiadającą akredytację 

Stowarzyszenia „Halliwick Polska” lub innej jednostki uprawnionej do akredytacji 

w tym zakresie, zgodnie z przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Halliwick. 

Zamawiający stwierdzi czy Wykonawca spełnia warunek w zakresie wymaganego 

wykształcenia i ukończenia kursu na podstawie kserokopii dokumentów tj. dyplomu 

ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni lub wykształcenie uzyskane za granicą 

uznane za równoważne w RP, certyfikatu zaświadczenia ukończenia kursu. 

2) Posiadają co najmniej roczne doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi. 

Zamawiający stwierdzi, czy Wykonawca spełnia warunek w zakresie wymaganego 

doświadczenia na podstawie oświadczenia złożonego w ofercie.  

3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania wyklucza się podmioty 

powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 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 lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający stwierdzi, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie złożonego oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2) na 

zasadzie „spełnia” albo „nie spełnia”. 

Dokumenty potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy 

złożyć wraz z ofertą. 

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna zostać sporządzona czytelnie, w języku polskim, na formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Do oferty należy 

dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego 

wykształcenia i ukończenia kursu, oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 
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(załącznik nr 2), podpisaną klauzulę informacyjną zawierającą zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik nr 3). 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną. 

 

VIII. Termin składania ofert 

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej (skan dokumentów) na adres 

zamowienia@psoni-jaroslaw.org.pl, w terminie do 08.04.2020 r. (data wpływu) do godziny 

10:00. 

2. Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające wymagań 

nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
 

IX. Odrzucenie ofert 

Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, w szczególności  

w zakresie: przedmiotu zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

terminu wykonania zamówienia, wymaganego sposobu złożenia oferty oraz nieważne 

na podstawie odrębnych przepisów. 

 

X. Uwagi końcowe 

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Wykonawca zapoznał się z warunkami 

zamówienia oraz jest zobowiązany do podpisania umowy w przypadku wyboru jego 

oferty jako najkorzystniejszej.  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo jednokrotnego wezwania Wykonawcy do 

uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień, wyznaczając Wykonawcy 

odpowiedni termin i informując, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie 

będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku gdy koszt wykonania 

zadania podany przez Wykonawcę przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. 

Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe  

w stosunku do Zamawiającego. 

5. Z dwoma Wykonawcami, którzy przedstawią najkorzystniejszą ofertę zostanie 

podpisana umowa  

6. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa,  

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

                                                                               

 

 
W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 

3. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
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