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                 ZK/12/2017/EFS 

Korfantów, dnia 08.09.2017 r. 

ZAPROSZENIE  

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu nausługę przeprowadzenia wsparcia z zakresu zdrowia 

psychicznego dla uczestników projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program 

zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 

18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” 

 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

1. Nazwa i adres zamawiającego 
 

Zamawiający: 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 

Dane do kontaktu: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 

sekretarz komisji ds. zamówień publicznych Anna Kłonowska 

Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7:25 do 15:00 

tel.77/ 43 44 055, fax. 77/ 43 44 005,  

www.bip.ocr.pl,  e-mail: wysportowanyzdrowyocr@gmail.com 

 
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1) Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:  
CPV: 85121270-6 usługi psychologiczne,85312320-8 usługi doradztwa 

2) Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie dla uczestników projektu wskazanych przez 
Zamawiającego:  

a) Terapii behawioralno – poznawczej w ilości  176 godzin   
b) Indywidualnych konsultacji w  ilości 80  
c) Treningu mentalnego w ilości 135 godzin  
d) Terapii grupowej w ilości 160 godzin  
e) Terapii rodzinnej w ilości 78 godzin  

http://www.bip.ocr.pl/
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3) Wykonanie usługi musi odbywać  się zzapewnieniem stosowania Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

 
4) W ramach projektu uczestnicy mają zostać objęci wsparciem z zakresu zdrowia psychicznego, aby 
przeciwdziałać wahaniom emocjonalnym towarzyszącym zmianie diety, trybu życia, zwiększać motywację 
dopodejmowania aktywności fizycznej. W zależności od indywidualnych potrzeb osoby objęte programem będą 
mogły skorzystać z konsultacji psychologicznej, terapii behawioralno-poznawczej lub programem terapii grupowej 
W terapii dzieci do udziału w warsztacie terapeutycznym mogą również zostać zaproszeni pozostali członkowie 
rodziny w celu omówienia postaw wzmacniających motywację dziecka, podnoszących  poczucie wartości dziecka 
oraz pozytywnie wpływających na kontakty z otoczeniem. Tematyka spotkań/warsztatów behawioralno-
poznawczych: 
 - samokontrola, ustalanie celów, nagród za osiągnięte cele i sposobu rozwiązywania problemów,  
-powstanie lub wzmocnienie motywacji do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie masy ciała,  
-wzmocnienia poczucia własnej wartości, wzrost samoakceptacji,  
-zwiększenie kompetencji interpersonalnych.  
– trening mentalny,  
- edukacja w zakresie zdrowia poznawczego,  
- ćwiczenia z obszaru mentalnego treningu aktywizującego.  
Zadanie będzie realizowane od 25.09.2017 roku do 31.05.2018 r. w powiatach objętych obszarem projektu: 
powiat prudnicki, nyski, opolski grodzki. Miejscowości, w których realizowane będą zajęcia wskazywane będą 
przez Zamawiającego w trakcie wyłaniania uczestników projektu. 
Zakres zadań: 
-terapia grupowa:grupy maksymalnie 10- osobowe  (spotkania 2 razy wtygodniu  przez 8 tygodni, czas trwania 2 
godziny),5 grup, łącznie nie więcej niż 160 godzin 
- indywidualne konsultacje: 80 godzin, 
-terapia behawioralno-poznawcza, spotkania trwające od  1 do 4 godzin w zależności od potrzeb danego 
uczestnika projektu, nie więcej niż 176 godzin. 
-terapia rodzinna (dzieci + rodzice/opiekunowie) - 6 godz.spotkania, prowadzone przez 2psychologów, 13 razy 
(grupy maksymalnie 15 dzieci+rodzic), łącznie nie więcej niż 78 godzin 
 - mentalny trening – 3godz.,45 spotkań, łącznie nie więcej niż 135 godzin  
 
5) Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) harmonogram zajęć indywidualnych będzie ustalany z danym uczestnikiem projektu  
b) harmonogram zajęć grupowych zostanie ustalony we współpracy i przy akceptacji Zamawiającego, 
c) należy uwzględnić możliwość prowadzenia zajęć w weekendy 

 

6) Wykonawca organizując zajęcia musi zapewnić miejsce do przeprowadzenia zajęć, wraz z odpowiednim 
wyposażeniem w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć w miejscowościach na terenie danej gminy, w 
której mają odbywać się zajęcia lub uzgodnić we własnym zakresie z władzami lokalnymi zapewnienie takiego 
miejsca.; 
 
7)  Wykonawca zobowiązuje się doprzedstawiania Zamawiającemu miesięcznych zestawień do 5 dnia 
następnego miesiąca w wersji elektronicznej i papierowej w zakresie: 

 Liczby odbytych zajęć ; 

 Liczby osób uczestniczących w zajęciach; 

 Zakresu tematycznego poszczególnych zajęć; 
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 Miejsca przeprowadzenia zajęć; 

 Zdjęć dokumentujących przygotowanie zajęć wykonanych w taki sposób, aby nie były na nich ujęte 
wizerunki osób lub po uzyskaniu od uwidocznionych na tych fotografiach osób oświadczeń o wyrażeniu 
zgodny na udostępnienie ich wizerunku 

8)  Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania na wstępie zajęć , że przedsięwzięcie organizowane jest z 
udziałem środków finansowych pochodzących z EFS. 
 
4.Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne nieprowadzące działalności 
gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty posiadające osobowość 
prawną lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielania 
zamówienia), którzy dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje do 
wykonania zamówienia, a w szczególności:  

1) Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

O przedmiotowe zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący zespołem co najmniej 2 osób 
posiadających kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy psychologicznej z dorosłymi i dziećmi tj. wyższe 
wykształcenie psychologiczne oraz posiadających jednocześnie  minimum 2- letnie doświadczenie w zakresie   
prowadzenia indywidualnego i grupowego doradztwa w formie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla 
dzieci i dorosłych,  
 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 
6.Termin wykonania zamówienia: od 25.09.2017r. do 31.05.2018 r. 

 
7.Informacje o wykluczeniu Wykonawcy lub odrzuceniu oferty: 
1) Wykonawca zostanie wykluczony, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.  
 

8. Wymagania dotyczące składanej oferty: 

1) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 

2) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

3) Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw i oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność 
z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do 
reprezentacji Wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności 
gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie 
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oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału. 

4) Zamawiający wymaga, by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli 
oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego 
tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez Wykonawcę. 

5) Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania osób zdolnych  do wykonania 

zamówieniaZamawiający żąda od Wykonawcyprzedstawienia wykazu osób wskazanych do realizacji 

usługi- oświadczenie Wykonawcy (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3  do zaproszenia).  

6) Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy – 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zaproszenia.  

7) Oferty wykonawców niezgodne z treścią Zaproszenia zostaną przez Zamawiającego odrzucone, chyba że 

zostaną w terminie uzupełnione zgodnie z treścią pkt 11ppkt 5. 

 

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów. 

a. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane pisemnie, drogą 
elektroniczną lub faxem. 

b. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania mogły zapoznać się z 
informacją za pomocą poczty elektronicznej, pisemnie lub faxem. Każda ze stron zobowiązania jest 
niezwłocznie potwierdzić drugiej stronie otrzymanie informacji mailem, faksem lub w formie pisemnej 

c. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może 
ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

d. Na każdym etapie postępowania przed terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później przed upływem terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe. 

e. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania ofert lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

f. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert  
w wyniku złożonych zapytań. 

g. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej, prowadzonego 
postępowania. 

h. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
Zaproszenia. Dokonaną zmianę zamawiający upublicznia w taki sam sposób jak przedmiotowe 
ogłoszenie. 

i. Jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz upublicznia tą informację w taki sam sposób 
jak przedmiotowe ogłoszenie. 
 

10.Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

 

11. Opis sposobu przygotowania ofert. 
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1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych 
w zaproszeniu. 

3) Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed 
złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż 
wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania oraz odpowiedzi na 
pytania wykonawców Zamawiający zamieści na tej stronie. 

4) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego – Tablica Ogłoszeń oraz 
na stronie internetowej Zamawiającego  od dnia 06.09.2017 r.  do dnia  14.09.2017 oraz w bazie 
konkurencyjności. 

 

12. Miejsce i termin składania ofert. 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać na adres Zamawiającego: Opolskie 
Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11 w  terminie do 
dnia  18.09.2017 r. do godz. 10.00 

2) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania na swojej stronie internetowej. Wybranemu 
Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

13. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
a) Cena – waga max. 80/100 pkt 
b) Doświadczenie osób/zespołu realizującego zadanie waga max. 20/100 pkt 
 
Kryterium cena– będzie obliczane wg wzoru: 
Ilość punktów = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto )x 80. 
 
Kryterium doświadczenie osób/zespołu realizującego zadanie - waga max 20/100 pkt. Kryterium 
Doświadczenie osób/zespołu realizującego zadanie - będzie obliczane wg wzoru: Liczba punktów = 
(Doświadczenie osób/zespołu realizującego zadanie/Największe wykazane doświadczenie osób/zespołu 
realizującego zadanie spośród złożonych ofert) x 20 pkt. 
Doświadczenie osób/zespołu realizującego zadanie w kryterium oceny ofert weryfikowane będzie na 
podstawie informacji zawartych w ofercie.   
W kryterium doświadczenie osób/zespołu realizującego zadanie punktowane będzie doświadczenie 
powyżej minimum określonego w ust. 4  ogłoszenia o zamówieniu tj.: powyżej 2 lat dla każdej wykazanej 
osoby, które będą brały udział w realizacji zamówienia. 
Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który wykaże, że osoby/zespół 
realizujące zadanie będą posiadać łącznie największe doświadczenie.  
Wykazanie tylko 2 lata doświadczenia przez jedna osobę oznacza uzyskanie 0 punktów dla tej osoby.  
W przypadku podania w ofercie więcej niż 2 osób, punktacja liczona będzie dla 2 osób które posiadają 
największe doświadczenie spośród wszystkich osób wymienionych w ofercie. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania w chwili podpisania umowy z wybranym Wykonawcą 
udokumentowania posiadanego doświadczenia osób wskazanych w ofercie. 

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów 
w wyniku sumowania punktów w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom 
przedstawionym ogłoszeniu. 

3) Zamawiający poprawi w złożonych ofertach: 
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a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
4)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe 
przewidziane w budżecie Projektu; 
5) W przypadku, gdy złożona zostanie więcej niż 1 oferta, Zamawiający może odrzucić oferty niekompletne, 
jeżeli chociaż jedna ze złożonych ofert jest kompletna. Jeśli wszystkie złożone oferty będą niekompletne, 
Zamawiający wezwie do uzupełnienia niekompletnej ofert w pierwszej kolejności 2 wykonawców, którzy 
złożyli najkorzystniejsze oferty, a gdyby obaj ci nie uzupełnili ofert w terminie, Zamawiający wezwie 
pozostałych wykonawców. 

 
14. Istotne dla stron postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do 

zaproszenia.   

Dopuszczalne okoliczności zmiany umowy:  

- w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresiemającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia jednej lub obu stron, jedynie w zakresie wynikającym ze zmian obowiązujących 

przepisów prawa(np. zmiana stawki podatku VAT), 

- zmiana okresu realizacji zamówienia 

 

15. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje, że w okresie 8 miesięcy od daty 
udzielenia zamówienia podstawowego udzieli Wykonawcy zamówienia uzupełniającego 
polegającego na zleceniu usługi przeprowadzenia wsparcia zdrowia psychicznego. Łączna wartość 
zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego. Zamówienia 
uzupełniające udzielone zostaną na warunkach takich, jakie określone zostały we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącego monitorowania przebiegu prowadzonych 
zajęć w trakcie ich trwania, w celu sprawdzenie prawidłowości realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, kontroli i weryfikacji wszystkich parametrów 
świadczonej usługi - na każdym etapie jej realizacji. 

19. Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia 

1. Załącznik nr 1- formularz oferty 
2. Załącznik nr 2- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
3. Załącznik nr 3- doświadczenie osób 
4. Załącznik nr 4- wzór umowy 
 
 

Prezes  Zarządu 

           Wojciech Machelski 


