
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 11  48-317 Korfantów 

W imieniu Lidera projektu: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 11  48-317 
Korfantów 

oraz Partnera projektu: Diabetica Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 27, 48-300 Nysa 

 

 

Znak sprawy:  

PZP-225/16/2017 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ 

 

Nazwa zadania: 

Warsztaty w zakresie edukacji żywieniowej w ramach 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 

 

 

Wartość zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 
138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579 ze zmianami) 

 

 

Rodzaj: usługi 

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

Siedziba Zamawiającego 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11: w dniu 07.12.2017 r. 

Baza konkurencyjności w dniu 07.12.2017 r. 

Na własnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.ocr.pl/: w dniu  07.12.2017r. 

 

Korfantów,  07.12.2017 r. 

      

       Zatwierdził 

   Prezes Zarządu 

Wojciech Machelski 
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I. Zamawiający: 

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

adres: 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11     

telefon, fax.: 77 43 44 000, 77 43 44 004 

adres e-mail: ocr@ocr.pl 

witryna: http://www.ocr.pl/ 

NIP: 753-15-67-625, REGON: 000654530 

W imieniu swoim oraz Partnera: 

Diabetica Sp. z o.o. 

Adres: 48-300 Nysa ul. Bohaterów Warszawy 27 

Telefon, : 77 54 44100 

adres e-mail: diabetica@diabetica.com.pl 

witryna: http://diabetica.com.pl/ 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138o 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze 
zmianami) - zwanej dalej "ustawą PZP" oraz 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. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy PZP.  
 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia edukacji żywieniowej w formie spotkań dla dzieci i 
rodziców w szkołach oraz warsztatów dla wychowawców, pracowników PCPR i OPS powiatu nyskiego, 
prudnickiego, opolskiego grodzkiego-miasto Opole. Usługi przeprowadzone będą na rzecz Lidera projektu 
Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. oraz Partnera projektu Diabetica Sp. z o.o.  

Gminy objęte obszarem działania Lidera projektu: Murów, Głuchołazy, Ozimek, Otmuchów, Prudnik, Lubrza, 
Głogówek, Biała, Korfantów, Łambinowice, Niemodlin, Tułowice, Prószków, Tarnów Opolski, Komprachcice, 
Dąbrowa, Chrząstowice, Turawa, Łubniany, Dobrzeń Wielki, Popielów. 

Gminy objęte obszarem działania Partnera projektu: Kamiennik, Nysa, Paczków, Pakosławice, Opole, 
Skoroszyce. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
1) Główny przedmiot:  80 000000-4 Usługi  edukacyjne i szkoleniowe  
2) CPV: 85140000-2 – różne usługi w dziedzinie zdrowia 

3. W ramach tego projektu zaplanowano realizacje następujących zadań: 

3.1 Spotkania dla rodziców w szkołach: działania edukacyjne dla rodziców z zakresu zdrowego odżywiania, 
wpływu żywienia na zdrowie, aktywnego trybu życia, motywowania dzieci do prozdrowotnych postaw. 
Spotkania w formie wykładu, konsultacji, debaty. Tematyka spotkań:  

- zdrowe żywienie dzieci i młodzieży  

- profilaktyka zdrowotna, w tym konieczność aktywności fizycznej,  

- problemy z odżywianiem- zaburzenia odżywiania, jak rozpoznać, jak przeciwdziałać  

mailto:ocr@ocr.pl
http://www.ocr.pl/
mailto:diabetica@diabetica.com.pl
http://diabetica.com.pl/
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- kompleksowa dbałość o prawidłowy rozwój dzieci w okresie intensywnego wzrostu oraz edukacji. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie, wydrukowanie i przekazanie rodzicom  
materiałów edukacyjnych w formie poradnika, który mógłby służyć wszystkim członkom rodziny. Poradnik 
ma stanowić dla beneficjentów realizowanego zadania zbiór najważniejszych informacji otrzymywanych 
podczas szkoleń. Publikacja powinna być podzielona na 4 części tematyczne: ogólną, dietetyczną, 
aktywności fizycznej oraz psychologiczną – opis poszczególnych części zawarty jest w załączniku nr 1 do 
ogłoszenia. 

a) Liczba szkół: 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić spotkania w każdej ze szkół znajdujących się w gminach 
objętych działaniem Lidera oraz Partnera: szkoły podstawowe, gimnazja,  szkoły ponadgimnazjalne (licea, 
technika, branżowe szkoły zawodowe). W obszarze  działania Lidera projektu oraz  Partnera projektu 
znajdują się  252 szkoły.   

b) Ilość spotkań w danej szkole uzależniona będzie od liczebności klas i uczniów, łącznie nie więcej niż 
1680 godzin (840 w zakresie Lidera projektu, 840 w zakresie Partnera projektu) w całym okresie realizacji 
umowy. 

c) Czas trwania każdego spotkania: 2 godziny 

d) Przedział czasowy każdego spotkania: godziny popołudniowe (uzgodnienia z Dyrektorami szkół w 
terminach pozwalających dotrzeć do jak największej grupy rodziców). 

e) Materiały edukacyjne  - 20 000 szt. 

 

3.2  Spotkania z dziećmi w szkołach. Spotkania będą miały na celu przekonanie dzieci, że jedzenie i ruch 
wpływa na życie - może je uatrakcyjniać, ale też - może być powodem poważnych schorzeń 
metabolicznych, prowadzić do nadwagi, otyłości. Zajęcia mają być dostosowane do wieku dzieci - w 
młodszych klasach mają mieć formę gier i zabaw z przekazem prozdrowotnym, u starszych roczników –
mają mieć formę wykładu, połączonego z dyskusją, grupowymi zadaniami w formie case study. Do 
obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie, wydrukowanie i przekazanie dzieciom materiałów 
edukacyjnych – opis w załączniku nr 1 do ogłoszenia.  

a) Liczba szkół: 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić spotkania w każdej ze szkół znajdujących się w gminach 
objętych działaniem Lidera oraz Partnera: szkoły podstawowe, gimnazja,  szkoły ponadgimnazjalne 
(licea, technika, branżowe szkoły zawodowe). W obszarze  działania Lidera projektu oraz  Partnera 
projektu znajdują się  252 szkoły.   

b)   Ilość spotkań w danej szkole uzależniona będzie od liczebności klas i uczniów, łącznie nie więcej niż 
3360 godzin (1680 w zakresie Lidera projektu, 1680 w zakresie Partnera projektu) w całym okresie 
realizacji umowy. 

c) Czas trwania każdego spotkania: 2 godziny 

d) Przedział czasowy każdego warsztatu: godziny uzgodnione z Dyrektorami szkół w terminach   

            pozwalających dotrzeć do jak największej grupy dzieci. 

e) Materiały edukacyjne – 20 000 szt. 

 

3.3 Warsztaty dla pracowników OPS, PCPR,: celem warsztatów jest zapoznanie osób pracujących z dziećmi i 
rodzinami z problematyką otyłości i jej konsekwencjami dla zdrowia człowieka, zasadami racjonalnego 
żywienia, korzyściami wynikającymi z aktywności fizycznej. Podczas szkoleń przekazana ma zostać  
wiedza z zakresu wstępnego diagnozowania (obliczania wskaźnika BMI) i rozpoznawania pierwszych 
symptomów nadwagi i cukrzycy oraz metod postępowania w takich przypadkach. Zdobyta wiedza ma 
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pozwolić na rozpowszechnianie działań profilaktycznych w trakcie, jak również po zakończeniu realizacji 
Programu zdrowotnego w środowisku szkolnym oraz wśród osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie, wydrukowanie i przekazanie uczestnikom 
szkoleń materiałów edukacyjnych, ułatwiających im późniejsze kształtowanie postaw prozdrowotnych 
wśród podopiecznych, opis materiałów w załączniku nr 1 do ogłoszenia. 

a) Liczba warsztatów 10 

b) Liczba uczestników 1 warsztatu średnio 15 osób 

c) Czas trwania każdego warsztatu 4 godziny 

d) Miejsce przeprowadzenia warsztatów: 10 miejscowości z gmin objętych obszarem projektu opisanych w    

      pkt. 1, (do uzgodnienia w trakcie tworzenia harmonogramu) 

e) Zapewnienie materiałów edukacyjnych  - 300 szt. 

f) Zapewnienie przerwy kawowej, w trakcie której należy zaserwować uczestnikom szkolenia:  

 - gorącą kawę (co najmniej 250 ml na osobę),  
- herbatę w torebkach, minimum trzy rodzaje, w tym co najmniej: 2 rodzaje herbaty czarnej i jeden rodzaj 
herbaty owocowej (jedna torebka na osobę),  
- gorącą wodę do herbaty (wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania),  
- soki owocowe 100%, 2 rodzaje (co najmniej 300 ml na osobę, nie dopuszcza się napoi owocowych i 
nektarów),  
- wybór ciastek zbożowych lub batonów zbożowych (co najmniej 150 g na osobę),  
- świeże owoce (co najmniej 250 g na osobę) 
- dodatki do napojów ciepłych – cukier, mleczko do kawy w opakowaniach jednorazowych, cytryna, słodzik 
(wg potrzeb, adekwatnie do liczby uczestników spotkania).  
 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

1. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy, na adres e-mail wskazany przez treść 
logotyp projektu który będzie zamieszczany na materiałach edukacyjnych. 

2.  Przed skierowaniem do wydruku, konieczne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla 
przedstawionego treści, składu i grafiki materiałów. Treść, skład i grafika powinna być przekazana na 
adres mailowy Zamawiającego nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji lub przekazania uwag do przesłanych materiałów w terminie 3 
dni roboczych od dnia ich przesłania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od ich 
otrzymania.  

5. Rozpoczęcie przeprowadzania zajęć w szkołach, nie później niż od 05.01.2018 r.,  

6. Termin zakończenia usługi nie później niż do  dnia 29.02.2019 r.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, 
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum 2 usługi polegające na przeprowadzeniu warsztatów, szkoleń,  
z zakresu edukacji żywieniowej,  dla minimum 100 osób każda.  
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VI. Wykaz  oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży 
wykaz usług (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, ilości osób, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane,  

    VII. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 2 do ogłoszenia. 

2. Wraz z ofertą powinny być złożone: 
1) Wykaz usług wraz z dokumentami referencyjnymi, - wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 
2) Wykaz przygotowanych materiałów edukacyjnych - wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia 
2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) (t. j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 570), a 
wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych 
wraz z ofertą; 
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 
4)  Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy – oświadczenie 
stanowiące załącznik nr 5 do zaproszenia.  
 
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w załącznikach do ogłoszenia, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy. 
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać 
ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na 
piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane 
tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub 
"WYCOFANIE". 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty oraz 
załączanych do niej dokumentów.  
8. Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacji gdy jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, została złożona przez 
Wykonawcę wykluczonego z postępowania. 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
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komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu drogą elektroniczną (.t.j. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1219). 

2.  Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z 
ogłoszeniem, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres: Opolskie Centrum 
Rehabilitacji  w Korfantowie Sp. o.o., ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów. Zapytania mogą być również składane 
faksem pod numer: (077) 43 44 004, lub na adres e – mail: wysportowanyzdrowyocr@gmail.pl   

3.  W przypadku przesyłania wniosków i informacji drogą elektroniczną należy w temacie e-maila 

wpisać: „nr sprawy PZP-225/16/2017  ................................................ ” co ułatwi stronom identyfikację wiadomości. 

4. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono sekretarza komisji ds. zamówień publicznych 
– Annę Kłonowską, tel. 774344055, e-mail: wysportowanyzdrowyocr@gmail.com 

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie 
(opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Koperta (opakowanie) powinna zawierać 
oznakowanie: 

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………. 

OFERTA 

„Nr sprawy PZP-225/10/2017 „Warsztaty w zakresie edukacji żywieniowej” 

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

Adres: ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 

nie otwierać przed:  15.12.2017 r. przed godz. 10.30 

 

2. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 15.12.2017 r. do godz.  10.00 w siedzibie zamawiającego: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów – sekretariat. 

3. Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego Opolskie Centrum 
Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów  (sala konferencyjna).  

4. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania na swojej stronie internetowej oraz na stronie ogłoszenia w 
bazie konkurencyjności: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wybranemu Wykonawcy 
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny 

1.Zgodnie z art. 2 pkt 1 Pzp przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 
09.05.2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915).  

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 
należnego podatku VAT(jeżeli występuje).  

3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, 
że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  



Ogłoszenie na usługę społeczną „Warsztaty edukacji żywieniowej”  PZP-225/16/2017 

 

 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków 
województwa opolskiego w ramach dotacji celowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020   

 Strona: 7/9 

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem oferowanych 
części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

5. W zakresie zadania w tym „Warsztaty dla wychowawców, pracowników PCPR i OPS” cena ma zawierać koszt 
przygotowania, wydruku i przekazania materiałów edukacyjnych oraz  zapewnienie przerwy kawowej. 

5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.   

6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w  „Formularzu ofertowo-cenowym” (wzór 
stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia). 

7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w sposób zgodny z art. 
87 Pzp. Jednocześnie niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Cena ofertowa będzie stanowić podstawę do obliczenie wartości punktowej oferty. 

9. Zamawiający uzna poniżej opisane omyłki rachunkowe za oczywiste i poprawi je w następujący sposób: 

- w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że 
prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę 
jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 

10. Zamawiający poprawi także inne nie wymienione wyżej oczywiste omyłki rachunkowe. 

11. Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych będzie 
kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej” zgodnie, z którym błąd 
popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania 
arytmetycznego zostanie poprawiony, przy założeniu jednak, że składniki (elementy) działania są prawidłowe, i 
który można jednoznacznie poprawić (obliczyć wynik działania), zostanie poprawiony z zastosowaniem 
powszechnie znanych reguł arytmetycznych. 

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie osiągniętego wyniku w postaci liczby punktów, 
przyznanej przez każdego dokonującego oceny członka komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria i 
ustaloną punktację:  

2.  Kryteriami  oceny ofert są:  

- cena waga 80 punktów  

- doświadczenie w przygotowywaniu publikacji prozdrowotnych, materiałów edukacyjnych w zakresie 
zdrowego żywienia 20 punktów,  

3.  Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena: 

                                 Cena najniższa oferowana brutto 

Ilość punktów =      -------------------------------------------    x 80 punktów 

                                     Cena badanej oferty brutto 

4. W ramach kryterium  doświadczenie w przygotowywaniu publikacji prozdrowotnych, materiałów edukacyjnych w 
zakresie zdrowego żywienia: 

a) wykonawca który w okresie ostatnich pięciu lat przygotował mniej niż 3 publikacje otrzyma 0 punktów,  

b) wykonawca który w okresie ostatnich pięciu lat przygotowywał od 4 do 10 publikacji otrzyma 10 punktów 
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c) wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przygotował co najmniej 11 publikacji otrzyma 20 punktów. 

d) Za przygotowanie rozumie się opracowanie merytoryczne i  graficzne, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
wraz z ofertą dokumenty potwierdzające przygotowanie publikacji wraz z podaniem w ramach jakiego 
projektu/ szkolenia/ działania zostały one wykorzystane, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do 
ogłoszenia. 

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

6. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz w 
bazie konkurencyjności informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym 
zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

 
XII .Informacje o wykluczeniu Wykonawcy: 
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.  
 

XIII. Istotne dla stron postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 i 7 do 
zaproszenia.   
Umowa zawarta zostanie między Wykonawcą a Zamawiającym  Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie 
Sp. z o.o. w zakresie spotkań dla rodziców i dzieci w szkołach - odpowiednio do zakresu obszaru objętego 
zakresem działania opisanych w pkt III ogłoszenia,  w zakresie przygotowania i wydruku materiałów 
edukacyjnych dla rodziców oraz przeprowadzenia warsztatów dla wychowawców , pracowników PCPR, OPS,  i 
Zamawiającym  Diabetica Sp. z o.o. w zakresie spotkań dla rodziców i dzieci w szkołach odpowiednio do 
zakresu obszaru objętego zakresem działania opisanych w pkt III ogłoszenia,  w zakresie przygotowania i 
wydruku materiałów edukacyjnych dla dzieci. 

Dopuszczalne okoliczności zmiany umowy:  

a) w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia jednej lub obu stron, jedynie w zakresie wynikającym ze zmian (np. 

zmiana stawki podatku VAT).  

 
XIV. Informacje dodatkowe 

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

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość bieżącego monitorowania przebiegu prowadzonych warsztatów, 
spotkań i konsultacji w trakcie ich trwania, w celu sprawdzenie prawidłowości realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

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

                                                                                                                                              

       Zatwierdzam: 

     Prezes Zarządu  
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  Wojciech Machelski 

 

XV. Załączniki do ogłoszenie 

Nr Nazwa załącznika: 

1 Opis materiałów edukacyjnych 

2 Wzór oferty  

3 Wykaz usług 

4 Wykaz przygotowanych materiałów edukacyjnych 

5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

6 Wzór umowy OCR w Korfantowie Sp. z o.o. 

7 Wzór umowy Diabetica Sp. z o.o. 

 


