
 

GOPS.SP.271.1.215.2022             Zabierzów, dnia 08.12.2022 r. 

ZAPYTANIE CENOWE 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zabierzowie,  

32-080 Zabierzów ul. Cmentarna 2, 

zaprasza do złożenia ofert na: 

1. Przedmiot zamówienia: 

Prowadzenie grupowych zajęć kinezyterapii przez rehabilitanta – fizjoterapeutę w Klubie 

Senior+ w Zabierzowie, 2 razy w tygodniu maksymalnie po 4 godziny, w 2023 r. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Prowadzenie przez rehabilitanta – fizjoterapeutę  zatrudnionego przez Oferenta,  

grupowych zajęć kinezyterapii  w Klubie Senior+ w Zabierzowie przy ul. Kolejowej 11 

dla uczestników  Klubu Senior +. 

2.1. Zakres zadań do realizacji: 

a) wstępna weryfikacja stanu zdrowia i potrzeb seniorów; 

b) prowadzenie grupowych zajęć kinezyterapii na podstawie wskazań lekarskich oraz 

oceny sprawności (4 grupy po 60 min. każda grupa); 

c) praca z osobami powyżej 60 roku życia, w tym z osobami o ograniczonej sprawności 

ruchowej; 

d) motywowanie do podejmowania aktywności ruchowej i społecznej; 

e) współpraca z kierownikiem Klubu. 

3. Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis 

sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

 Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny. 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby, które spełniają poniższe warunki: 

a)   wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku fizjoterapia lub równoważne,  

b) minimum roczne doświadczenie  w pracy na stanowisku rehabilitant i/lub 

fizjoterapeuta, szczególnie z osobami starszymi; 



c)   umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność; 

d)   zaangażowanie, dyspozycyjność i wytrwałość. 

3.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych w pkt. 3.1. uczestnik 

postepowania składa: 

          a) pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału określonych w zapytaniu     

cenowym. 

4. Termin realizacji zamówienia:  

od:  styczeń  2023 r. 

do: grudzień  2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych na 

realizację zadania. 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 

Cmentarna 2, 32-080 Zabierzów – sekretariat lub drogą mailową na adres 

sekretariat@gopszabierzow.pl do dnia 16.12.2022 r. do godz. 12.00 (decyduje data 

wpływu do Ośrodka lub na adres mailowy). 

6. Warunki płatności: rachunek do umowy lub faktura. 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Renata Malczyk, e -mail: 

r.malczyk@gopszabierzow.pl, tel. (12) 285-14-13. 

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim. 

 

 

Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę cywilnoprawną na 

realizację zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.                   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, gdy oferta 

przekracza kwotę przeznaczoną na realizacje zadania. 

 

Załączniki: 

1. Oferta cenowa. 

2. Informacja RODO.        

3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów                                                                   
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