Wodzisław Śląski, dnia 24 kwietnia 2017 r.
PCPR 070/9950/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacji ruchowej na krytej pływalni
dla 42 uczestników projektu pn. „Lepsze Jutro”.
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

I. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Pilarska Kinga. tel. 32 455 14 30 w. 31, e-mail: projekt.pcpr@wp.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu rekreacji
ruchowej (aqua aerobic, nauka pływania, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze) na krytej
pływalni dla 42 uczestników projektu „Lepsze Jutro”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Włączenie
społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego; w łącznym wymiarze 8 godzin zegarowych tj. 4 wejścia po
2 godziny zegarowe
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu rekreacji ruchowej (aqua aerobic, nauka
pływania, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze) na krytej pływalni w łącznym wymiarze 8 godzin
zegarowych dla grupy 42 uczestników projektu „Lepsze Jutro”. Na czas zajęć do dyspozycji
uczestników powinien być zarezerwowany cały basen. Zleceniobiorca winien czuwać nad
bezpieczeństwem uczestników i zapewnić 2 instruktorów zajęć, 1 ratownika i 2 opiekunów, przy
czym opiekunowie winni towarzyszyć uczestnikom podczas przejazdu, pomagać w szatniach i na
pływalni.
Należy wziąć pod uwagę, że znaczną część grupy stanowią osoby niepełnosprawne, w tym
z upośledzeniem umysłowym i problemami z poruszaniem się, dlatego konieczne będzie
zastosowanie odpowiednich metod pracy z tymi osobami.

3) Wymagania dotyczące trenerów i opiekunów:

a) instruktorzy - dokumenty potwierdzające posiadanie przez instruktora uprawnień do
prowadzenia zajęć na pływalni oraz tytuł ratownika WOPR wraz z aktualnym kursem KPP oraz
z udokumentowanym doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
b) ratownik - tytuł ratownika WOPR wraz z aktualnym kursem KPP;
c) opiekunowie – wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne lub pielęgniarskie, doświadczenie
w pracy z osobami niepełnosprawnymi, mile widziany kurs I pomocy przedmedycznej
(w przypadku psychologów i pedagogów)

4) Termin realizacji zamówienia: preferowane następujące soboty – 27.05., 03.06., 10.06.,
17.06.2017 r.
Realizacja zajęć w godzinach 10.00 – 18.00.
5) Miejsce realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, by zajęcia odbywały się na terenie powiatu wodzisławskiego lub powiatów
ościennych. W przypadku, gdy zajęcia realizowane będą poza miastem Wodzisław Śląski – należy
w ofercie uwzględnić koszty związane z organizacją transportu. Przewóz uczestników ma się
odbywać wówczas spod siedziby PCPR, tj. ul. Wałowa 30, Wodzisław Śląski na basen i z powrotem.
Środek transportu powinien być dostosowany do liczby uczestników i 2 opiekunów.
III. Wybór oferty:
Jedyne kryterium wyboru: cena jednostkowa za godzinę zegarową = 100% kryterium.
W cenie ofertowej winny znajdować się wszystkie składowe mające wpływ na realizację
zamówienia, łącznie z kosztem miejsca realizacji zajęć. Ponadto oferowana cenna winna być ceną
brutto (zawierającą należy podatek VAT)
Zamawiający wybierze tą ofertę, która będzie spełniała wszystkie wymogi określone w zapytaniu
oraz której cena będzie najkorzystniejsza.
IV. Forma i termin płatności
1) Zamówienie współfinansowane jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Zapłata zostanie dokonana przelewem na podany w rachunku/fakturze numer konta
bankowego w terminie do 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionego rachunku/
faktury do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, iż warunkiem zapłaty jest
posiadanie na rachunku bankowym środków finansowych, otrzymanych z Instytucji Zarządzającej,
którą jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
2) W związku z centralizacją rozliczania podatku vat faktura powinna zostać wystawiona
w następujący sposób:
Powiat Wodzisławski
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski
NIP: 647-21-75-218

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski
V. Dane dotyczące złożenia oferty
1) Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć:
- CV instruktorów i ratownika wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia oraz oświadczeniem
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- CV opiekunów wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia;
- dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i uprawnienia;
- wskazane miejsce realizacji zajęć wraz z programem zajęć oraz wstępnym harmonogramem
- oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – oświadczenia w ilości 4 szt.
podpisane przez 2 instruktorów i 2 opiekunów.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3) Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30, 44-300 Wodzisław Śląski, w sekretariacie
(pokój nr 11),
- za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, z dopiskiem Projekt „Lepsze
Jutro” – indywidualne doradztwo zawodowe.
4) Termin składania ofert upływa w dniu 08.05.2017 roku o godzinie 15.30.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
mgr Irena Obiegły

Załączniki do oferty

