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ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG
FIZJOTERAPEUTA

1. Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26,35-025 Rzeszów,
teł. 853 39 27, fax 17 853 26 18 w. 35, e-mail: sekretariat@ mopsrzeszow.pl

2. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych z uwagi na treść art. 4 pkt 8 (Dz. U. 2018 r. poz. 1986) ze względu na wartość 
zamówienia szacowaną poniżej równowartości 30.000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacja projektu „Pokonać 
niesam odzielność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych 
i zdrowotnych, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług fizjoterapeuta.

Do zadań fizjoterapeuty będzie należało:

1. zapoznanie się z zaświadczeniem lekarskim załączonym do wniosku o udostępnienie sprzętu 
(na którym widnieje jedynie rodzaj zalecanego sprzętu),

2. przeprowadzenie instruktażu obsługi i wykorzystania sprzętu zgodnie z potrzebami uczestników 
projektu,

3. zaprezentowanie w jak  spsoć posługiwać się sprzętem zgodnie z jego  przeznaczeniem w celu 
maksymalnego wykorzystania możliwości sprzętu,

4. przedstawienie zagrożeń związanych z nieodpowiednim wykorzystaniem sprzętu,
5. udzielenie wszelkich wyjaśnień związanych z użytkowaniem sprzętu,
6. współpraca z pracownikiem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
7. prowadzenie wymaganej dokumentacji.

W ymagania niezbędne względem Wykonawcy:
1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku fizjoterapia,
2. posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
3. minimum 2 -  letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuta.

4. Termin realizacji zamówienia:
Usługa realizowana będzie od dnia 19 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2021 r. Zamawiający przewiduje, 
że wykonawca będzie świadczył usługę średnio 20 godzin miesięcznie/łącznie 480 godzin 
zegarowych. Z usługi docelowo skorzysta nie więcej niż 240 osób. Usługa będzie realizowana 
w miejscu zamieszkania uczestników projektu -  na terenie miasta Rzeszowa zgodnie ze zgłoszonymi 
wcześniej potrzebami oraz w Siedzibie Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działającej
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w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4 -  dyżur w ustalonych dniach 
z Zamawiającym.

Proponowana w ofercie cena powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności koszty dojazdów do uczestników 
projektu.

7. W ykaz wymaganych dokumentów:
a) formularz oferty -  załącznik nr 1,
b) życiorys -  curriculum vitae -  (z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego 

przebiegu pracy zawodowej) podpisany przez oferenta,
c) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje 

(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających odbycie stażu pracy 

(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e) klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania prze Zamawiających w celu 

związanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro,
-  załącznik nr 2,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na świadczenie usług jako  fizjoterapeuty
-  załącznik nr 3,

g) oświadczenie o osobistym wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej -  załącznik nr 4.

8. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) cena ofertowa 80 % - 80 punktów,
2) doświadczenie 20 % - 20 punktów.

9. Zasady oceny kryterium
a) w przypadku kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta zawierająca 

najniższe wynagrodzenie za zrealizowanie 1 godziny pracy, a każda następna według poniższego 
wzoru:

najniższa całkowita cena oferowana spośród złożonych ofert
C = -------------------------------------------------------------------------------------------------------  x l0 0  x 80 %

cena oferowana badanej oferty

b) w przypadku kryterium „doświadczenie” oferta otrzyma:
- 20 pkt. jeżeli osoba będzie posiadała powyżej 2 lat doświadczenia w pracy na stanowisku 
fizjoterapeuty w okresie ostatnich 3 lat,

- 10 pkt. jeżeli osoba będzie posiadała co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku fizjoterapeuta 
w okresie ostatnich 3 lat.

10. Sposób przygotowania oferty:
a) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
b) oferta musi być czytelnie podpisana przez Oferenta,
c) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
d) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z następującym opisem:
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OFERTA NA ŚW IADCZENIE USŁUG FIZJOTERAPEUTA  
„W ypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”.

ll.T erm in  i miejsce składania dokumentów:
1. Oferty należy złożyć do dnia 9.08.2019 r. do godziny 13.30 w siedzibie Zamawiającego 

tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów, 
Sekretariat pok. nr 8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.08.2019 r. o godzinie 14.00 w siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Poniatowskiego 10, 35-026 Rzeszów, pokój nr 14.

2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego,
3. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane,
4. Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.


