Żnin, dnia 22 listopada 2018r.
P.P.H.U. "ORION" KRZYSZTOF PAZDAN
ul. Mickiewicza 37
88 - 400 Żnin

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa diagnostyka
i rehabilitacja pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz zagrożonych upadkiem
z wykorzystaniem innowacyjnej terapii” w ramach programu operacyjnego RPKP.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 –
2020 – oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
regionu działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje
poddziałanie 1.2.1. Wsparcie procesów badawczo - rozwojowych, zwracamy się z prośbą o
przedstawienie oferty na świadczenie usługi polegającej na udziale w projekcie na
stanowiskach: fizjoterapeutów oraz pracownika działu B+R.
I. Zamawiający:
P.P.H.U. ORION Krzysztof Pazdan
ul. Mickiewicza 37
88 – 400 Żnin
NIP 562 100 59 47
II. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Strona internetowa www.lesnydmseniora.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia
Kody CPV:
73000000-2 - usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi
doradcze
85312500-4 - usługi rehabilitacyjne
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na udziale w projekcie
na następujących stanowiskach:
a) fizjoterapeuci oraz
b) pracownik działu B+R.
Usługi świadczone będą w Leśnym Domu Seniora (Piastowo 13A, 88 – 410
Gąsawa) w okresie od 10.12.2018r. do 28.02.2019r.
2. Część 1 zamówienia – rola fizjoterapeutów
- udział w pracach koncepcyjnych projektu i bieżące weryfikowanie
opracowanych rezultatów,
- tworzenie dokumentacji projektu,
- prowadzenie testów funkcjonalnych w laboratorium
- praca z pacjentem

- przygotowywanie danych do obróbki
- bieżąca obsługa urządzeń rehabilitacyjnych
3. Część 2 zamówienia – rola pracownika działu B+R
- prowadzenie dokumentacji badawczej,
- kontrola danych przygotowywanych przez fizjoterapeutów
- bieżący nadzór nad sprzętem rehabilitacyjnym używanym w projekcie
- prowadzenie dokumentacji uczestników projektu
- prowadzenie dokumentacji pracowników projektu
- koordynowanie zadań odnośnie doradztwa w zakresie techniki pomiarowej,
- zabezpieczenie projektu w niezbędne środki i materiały do bieżącej pracy
IV. Cel zamówienia
Wyłonienie fizjoterapeutów oraz pracownika działu B+R w ramach projektu pn.
„Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa
oraz zagrożonych upadkiem z wykorzystaniem innowacyjnej terapii” w ramach programu
operacyjnego RPKP. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki regionu działanie 1.2 Promowanie inwestycji
przedsiębiorstw w badania i innowacje poddziałanie 1.2.1. Wsparcie procesów badawczo
– rozwojowych.
V. Harmonogram realizacji zamówienia
ETAP 1 - 10.12.2018r. – 31.01.2019r. - badania przemysłowe
ETAP 2 - 1.02.2019r. – 28.02.2018r. – prace rozwojowe
VI. Termin składania ofert upływa w dniu 6 grudnia 2018r.
Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny
lub datę dostarczenia oferty osobiście.
Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana/doręczona na adres
korespondencyjny:
P.P.H.U "ORION" KRZYSZTOF PAZDAN
ul. Mickiewicza 37
88 - 400 ŻNIN
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postepowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone
przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz nie będą podlegać
wykluczeniu z postępowania.
2. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniże warunki:
a) fizjoterapeuci
- wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia (studia magisterskie)
- doświadczenie w pracy z pacjentami neurologicznymi
- znajomość j. angielskiego na poziomie B1/B2,

- znajomość terapii manualnej służącej do rehabilitacji pacjentów neurologicznych
(BOBATH lub inne)
- odporność na stres
- umiejętność pracy w grupie
b) pracownik Działu B+R
- wykształcenie wyższe
- doświadczenie w pracach dotyczących zagadnień rehabilitacyjnych i rehabilitacji
osób niepełnosprawnych
- minimum 10 – letni staż pracy
- doświadczenie w pracach projektowych
- odporność na stres,
- umiejętność pracy w grupie
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku: konieczność załączenia do oferty
odpowiednich zaświadczeń, dyplomów lub certyfikatów poświadczających odpowiednie
wykształcenie, świadectw pracy
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy oświadczą, że nie są
powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014 – 2020.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku: Wykonawca oświadczy, że nie jest
powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie
2. Oferta oraz wszelkie wymagane załączniki wymagają podpisu Wykonawcy lub
osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie lub opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
4. Komplet załączników i dokumentów wystarczy złożyć w jednym, egzemplarzu. W
przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona.
5. Ceny oferty muszą być podane cyfrowo i słownie.
6. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej z
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Oferty wraz z
załącznikami powinny być przesłane/doręczone na adres
korespondencyjny:
P.P.H.U "ORION" KRZYSZTOF PAZDAN
ul. Mickiewicza 37
88 - 400 ŻNIN
8. Ofertę należy złożyć w kopercie z opisem „Zapytanie ofertowe w ramach projektu
pn. „Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja pacjentów z zespołami bólowymi
kręgosłupa oraz zagrożonych upadkiem z wykorzystaniem innowacyjnej terapii”.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem poczty e-mailowej.
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
10. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani
wprowadzić do niej zmian.
11. Oferta powinna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub włożona do
skoroszytu, uniemożliwiając w ten sposób zgubienie któregokolwiek dokumentu
wchodzącego w skład oferty.
12. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę i adres
b) nr telefonu i adres e-mail
c) datę przygotowania oferty
d) całkowitą cenę brutto
e) datę ważności oferty
f) warunki płatności – sposób i termin płatności
13. Oferta powinna być przygotowana na wzorze – załączniku do niniejszego
zapytania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty i/lub do
odwołania lub zamknięcia postępowania ofertowego na każdym jego etapie bez podania
przyczyny.
IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów
Oświadczenia, wnioski, i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Adres do korespondencji: j.w.
X. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i
w sprawach niniejszej procedury jest Jarosław Kucharski. Kontakt telefoniczny – 52 526 22
88, e-mail: dyrektor@lesnydomseniora.pl w dniach od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.00 do 15.00
XI. Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ww. stanowiska
XII. Kryteria oceny i sposobu przyznawania punktacji.
Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą

podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania
określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
KRYTERIA
OCENY

PUNKTACJA

SPOSÓB OCENY

Cena brutto1

100 punktów

100 x (cena najniższa2/cenę badana)

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie
przeprowadzona w trybie natychmiastowym od upływu terminu składania oferty.
1
2

W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.
Cena najniższa oznacza najniższą cenę brutto dla każdej pozycji z osobna wymienionej w pkt I będącej przedmiotem zamówienia,
określoną w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.

Podana w ofercie cena ma być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie
koszty Oferenta związane z realizacją usługi, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do
realizacji powierzonego zadania, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Cenę należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Zamawiający przeprowadzi postępowanie zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi i
unijnymi, w szczególności wytycznymi dostępności w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020 oraz w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i przeciwdziałania
dyskryminacji na rynku pracy.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa.
Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią
niniejszego zapytania ofertowego.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty
Zamawiający ogłosi wybór Oferenta niezwłocznie po dokonaniu wyboru Wykonawcy oraz
na stronie www.lesnydomseniora.pl . O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
zawiadomi Oferentów za pomocą poczty elektronicznej.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach
informacje.
Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona
po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu
przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z
przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia lub nie wybrania
oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Zamawiający może unieważnić postępowanie w dowolnym momencie, bez podania
przyczyny lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na

konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie
obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to
konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze
względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami
Projektu). Informacja o unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania
ofertowego zostanie zamieszczona na stronie www.lesnydomseniora.pl. W przypadku
modyfikacji treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we
wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert.
XIII. Wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę
a) który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym
b) który przedstawi w postępowaniu nieprawdziwe informacje,
c) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
d) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać im przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienie
2. Oferta Wykonawcy, która podlega wykluczeniu, uznana będzie za odrzuconą i nie
będzie podlegać ocenie.
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XV. Ogólne warunki umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany podpisać umowę
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający informuje, iż w umowie z Wykonawcą będą zapisy mówiące o:
- wysokości wynagrodzenia za każdy miesiąc świadczenia Usług Zleceniobiorcy,
- terminach wypowiedzenia przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę oraz
- inne zapisy określone w Kodeksie pracy.
3. Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być:
a) zalecenia instytucji pośredniczącej lub zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu
zamówienia,
b) inne sytuacje niemożliwe do sprecyzowania przed podpisaniem umowy z Wykonawcą
wynikające z tzw. siły wyższej lub zmiany przepisów, uzasadniające wprowadzenie zmian
w celu należytej realizacji projektu.

XVI. Pozostałe postanowienia
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w
zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze dołączonym do niniejszego
zapytania stanowiącym załącznik nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny .

2. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych
omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W
przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający
przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
4. Zamawiający może w toku badania i oceny oferty żądać od Oferentów wyjaśnień
oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
5. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od
postępowania ofertowego.
6. Ocena zgodności ofert z w wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona
zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w
swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna
zgodność oferty z wymaganiami.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia jeśli
prace badawczo-rozwojowe zostaną zawieszone lub ich zakres – ograniczony, na
skutek materializacji ryzyk opisanych we wniosku o dofinansowanie.
8. Zamawiający zastrzega, że zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia nie
stanowi podstawy do roszczeń Wykonawcy.

Krzysztof Pazdan

Załączniki:
1. formularz oferty
2. oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
3. oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

________________ dnia ________________

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

I. Nazwa Oferenta
II. Adres Oferenta,
nr telefonu, adres e-mail
III. Przedmiot oferty
IV. Data przygotowania oferty
V. Ważność oferty
VI. Stawka miesięczna za
realizację zlecenia w PLN dla
każdej pozycji z osobna
wymienionej w pkt I będącej
przedmiotem zamówienia
VII. Całkowita cena brutto dla
każdej pozycji z osobna
wymienionej w pkt I będącej
przedmiotem zamówienia
VIII. Warunki płatności – sposób
i termin płatności

____________________________
Podpis

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Miejscowość, data ………………………
Nazwa Firmy składającej ofertę
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów
Ja niżej podpisany (-a)
......................................................................................................................................................
reprezentujący (-a) firmę (nazwa firmy, adres)

......................................................................................................................................................
oświadczam, w nawiązaniu do składanej oferty, że wymieniona firma i/lub osoby
uprawnione do jej reprezentowania:
nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym postępowanie. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczam również, że bezzwłocznie poinformuję zamawiającego o wszelkich
okolicznościach stanowiących konflikt interesów lub mogących spowodować jego
powstanie.

.............................................
podpis

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

________________ dnia ________________

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie
wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
2. Uzyskałem/am informacje niezbędne do przygotowania oferty. Oświadczam, że
zapoznałem/am się z zakresem i przedmiotem zobowiązań do wykonania.
3. Uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu
terminu składania ofert.
4. Oświadczam, że spełniam wymagania stawiane Oferentowi, które to wymagania
zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń.
5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na
warunkach zawartych w dokumentacji postępowania ofertowego oraz w miejscu i
terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w zapytaniu
ofertowym usług.
6. Posiadam niezbędną wiedzę, kompetencje i doświadczenie, potencjał
ekonomiczny i techniczny, a także zasoby ludzkie niezbędne do realizacji
przedmiotu postępowania ofertowego.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z
niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego
należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w
protokole wyboru).

____________________________
Podpis

