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                                                                                        Korfantów, dnia 19.10.2018 r. 

ZAPROSZENIE ZK/06/2018 

do złożenia oferty cenowej w przeprowadzenia konsultacji   psychologicznych 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 

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 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu w 

okresie od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 r. 
Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:  

CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne  

Liczba osób: 50 

2) Miejscowości: Otmuchów, Łambinowice, Niemodlin, Popielów, Ozimek, Dąbrowa, Głuchołazy, Biała, 
Tułowice, Korfantów 

3) Czas trwania 1  konsultacji: 60 minut 
 

3. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Prosimy o złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, w terminie do 
dnia 25.10.2018 r.  do godz. 11.00  w siedzibie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 
sekretariat – Budynek Zamek) 

2. Oferty winny być wniesione w formie pisemnej (drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście) na adres: 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp.  z o.o. 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11, z dopiskiem – 

http://www.bip.ocr.pl/
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realizacja usług w charakterze psychologa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanych 
dokumentów) na adres e-mail: wysportowanyzdrowyocr@gmail.com 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11.30 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).  

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki: 

1)   Akceptują  treść  zapytania   bez   zastrzeżeń  –   złożenie   oferty   jest   uważane   za   akceptację  treści 

zapytania. 

2)  Oferenci,   którzy   posiadają  uprawnienia   do   wykonywania   określonej   działalności   lub   czynności, 

jeżeli   przepisy   prawa   nakładają  obowiązek   posiadania   takich   uprawnień,   w   tym   :   prowadzą 

działalność  gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem. 

3)   Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie   oraz   dysponują  potencjałem   technicznym   i   osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4)   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5)   Nie   podlegają  wykluczeniu   z   ubiegania   się  o   zamówienie   określone   w   niniejszym   zapytaniu 

ofertowym. 

4. Dokumenty jakie powinien złożyć Oferent: 

1)   Formularz oferty, 

2)   Potwierdzenie dotyczące kwalifikacji. 

4. Informacje dodatkowe: 

1)  Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. 

2)  Zamawiający bez jego pisemnej zgody nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia 

podwykonawcom. 

3)  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego wysłania lub 

dostarczenia oferty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty winnym 

miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu. 

4)  O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data i godzina wpłynięcia do 

Zamawiającego. 

5)  Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia przez 

Zamawiającego. 

6)  Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

7)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

8)  Dokonanie zmian postanowień umowy, która będzie podpisana z wykonawcą w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru tego wykonawcy będzie możliwa po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy i 

tylko w zakresie zgodnym z prawem i wytycznymi. 

5. Kryteria wyboru oferty: 

    Cena usługi – waga punktowa 100%  

Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności oraz koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi 

(w tym koszt dojazdu do poszczególnych miejscowości).. 

Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę, oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta cenowa z najniższą ceną za 1 jednostkę – zgodnie ze złożoną ofertą 

której wzór określa załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego. 

6. Sposób powiadomienia o wyborze, warunki podpisania umowy, zastrzeżenia Zamawiającego: 
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1)   O wynikach przeprowadzonego naboru ofert (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną 

powiadomieni za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego. 

2)   Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert oraz   

prawo   do   zamknięcia   naboru   bez   wyboru   oferty   na   każdym   jego   etapie,   w   szczególności  w   

przypadku   złożenia   przez   potencjalnych   Wykonawców   zamówienia   ofert   przekraczających wysokość 

środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację przedmiotowego zadania. 

3) Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach 

określonych przez Zamawiającego załącznik nr 3 

4)   Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nie przekroczenia wysokości środków 

zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania. 

5)   Płatność  następować  będzie   na   podstawie   łącznego   protokołu   odbioru   (będącego   podstawą do 

wystawienia rachunku lub faktury VAT przez Oferenta) podpisanego przez obie strony na koniec każdego 

miesiąca kalendarzowego w którym świadczona była usługa, pod warunkiem dostępności środków na 

wyodrębnionym rachunku bankowym Zamawiającego. 

6)   Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli cena najkorzystniejszej oferty 

przekroczy środki na realizację przedmiotowego zadania. 

7. Wykluczenie z możliwości realizacji zamówienia 

Z   możliwości   realizacji   zamówienia   wykluczone   są  podmioty   powiązane   osobowo   lub   kapitałowo   z 

Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z 

osobami     wykonującymi     w     imieniu     Zamawiającego     czynności     związane     z     przygotowaniem    i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez 

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,- posiadanie co najmniej 10%  udziałów 

lub akcji, 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

-   pozostawanie   w   związku   małżeńskim,   w   stosunku   pokrewieństwa   lub   powinowactwa   w   linii 

prostej, bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

8. Określenie  warunków zmiany zamówienia 

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu 

właściwej realizacji zamówienia  zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do 

umowy. Zakres zmian może dotyczyć:  

- okresu i harmonogramu realizacji umowy,  

- ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,  

- ostatecznej ilości uczestników,  

- miejscowości przeprowadzania konsultacji, 

- zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w 

umowie.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających 

potrzeby uczestników oraz prawidłowej realizacji projektu.  

 

    Prezes Zarządu 

Wojciech Machelski 

 Zapytania i wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowejwww.bip.ocr.pl 


