
   
                                                                                               Głubczyce, 16.02.2017  

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Dom Dziennego Pobytu w Głubczycach
zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia: "Przeprowadzenie aktywizacji ruchowej osób 
korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach"

3. Termin realizacji zadania: 20 m-cy od dnia zawarcia umowy
4. Okres gwarancji: nie dotyczy
5. Miejsce i termin  złożenia oferty: ofertę należy złożyć osobiście w Domu 

Dziennego Pobytu w Głubczycach, ul.B.Chrobrego 7 w terminie do dnia 
23.02.2017r. do godz. 15.00  lub dostarczyć pocztą – data wpływu oferty do 
DDP nie później niż do dnia 23.02.2017r. 

6. Oferenci zostaną poinformowani o decyzji komisji nie później niż do 5 dni od 
zakończenia naboru ofert.

7. Warunki płatności: 14 dni,  płatne przelewem
8. Osoba upoważniona do kontaktu: Liliana Dąbrowa    tel. 77 485 82 19

od poniedziałku do piątku w godz.  7.30 – 15.30
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, 

w języku polskim.
10. Opis przedmiotu zadania:

Zadanie  ma  polegać  na  przeprowadzeniu  aktywizacji  ruchowej  osób
korzystających  z  Domu  Dziennego  Pobytu  w  Głubczycach.  Program
aktywizacji  ma być oparty  na treningu ruchowym poprawiającym kondycję
mięśni, wzmacniając ich napięcie i siłę, aby zapobiec lub opóźnić zaburzenia
równowagi i koordynacji, które są istotnym czynnikiem ryzyka m.in. upadków
oraz  poprawiającym  lub  zwiększającym  wydolność  układu  sercowo-
naczyniowego. Trening będzie prowadzony 2 razy w tygodniu – każdorazowo
30-45  minut  w  formie  grupowej,  z  uwzględnieniem  indywidualnych
możliwości wysiłkowych poszczególnych osób. W ramach treningu przewiduje
się  również  tzw.  nordic  walking.  Uczestnikami  będą  osoby  starsze,
niepełnosprawne. Maksymalna ilość godzin realizacji zadania 176 godzin. 

11.Wymogi formalne:
1) zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, 
2) złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron,
    oferty są przygotowywane na koszt wykonawców, 
3) uprawnienia do wykonywania zadań związanych z aktywnością ruchową – 
     ukończone studia wyższe fizjoterapii – oświadczenie złożone w treści 
     oferty,
4) doświadczenie w pracy z osobami starszymi i/lub niepełnopsrawnymi 
     minimum 6 miesięcy – oświadczenie złożone w treści oferty, 
5) przedłożenie wraz z ofertą opracowanego programu prowadzenia zajęć w 
    ramach projektu.



12. Dodatkowe informacje Zamawiającego:
Przedmiot  zamówienia  realizowany  będzie  w  ramach  Projektu  "Nie-Sami-
Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. 

13.W  celu  zapewnienia  porównywalności  wszystkich  ofert  Zamawiający
zastrzega  sobie  prawo  do  skontaktowania  się  z  Wykonawcami  w  celu
uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

14.Zamawiający zastrzega sobie  możliwość  rezygnacji  z  realizacji  zamówienia
bez podania przyczyny.

15.Treść oferty:
1) wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu 
    zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1,
2) podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać 
    wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować 
    wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 
    przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego, 
    odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia,
3) cena dla dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza 
    się wariantowości cen, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu 
    zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 
    zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia,
4) ceną oferty jest wynagrodzenie brutto za całość zamówienia.

Partner Wiodący:                            Partner nr 3:                                 Jednostka realizująca projekt:

Regionalny Ośrodek           Gmina Głubczyce             Dom Dziennego Pobytu
Polityki Społecznej             ul.Niepodległości 14        ul.B.Chrobrego7
ul.Głogowska 25 C             48-100 Głubczyce            48-100 Głubczyce
45-315 Opole



Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

OFERTA
Dane Wykonawcy:

Imię i nazwisko: ...................................................................................................

Adres:....................................................................................................................

tel.:.....................................  adres e-mail: .............................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ............................. przedstawiam 

poniższą ofertę na  "Przeprowadzenie aktywizacji ruchowej osób korzystających
z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach".

Wynagrodzenie za całość zamówienia wynosi brutto ..............................., co wynika

z kalkulacji ceny brutto za 1 godzinę .......................... x 176 godzin.

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę
do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje i wyjaśnienia
do przygotowania oferty.

Oświadczam,  iż  w  przypadku  wyboru  przez  zmawiającego  niniejszej  oferty
zobowiązkuję  się  do  podpisania  umowy  w  terminie  i  miejscu  wskazanym przez
zamawiającego.

Oświadczam, że ukończyłam/łem studia wyższe na kierunku ......................................
na uczelni .......................................................................................................................
w latach ..............................................

Oświadczam,  że  posiadam  doświadczenie  w  pracy  z  osobami  starszymi  i/lub
niepełnosprawnymi minimum 6 miesięcy.

1. program prowadzenia zajęć w ramach projektu,
2. ....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................

                                                                                    ................................................
                                                                                              (podpis wykonawcy)


