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Ogłoszenie

Numer

2022-18688-110602

Id

110602

Powstaje w kontekście projektu

RPOP.08.01.00-16-0035/21 - Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gmin Korfantów, 
Łambinowice, Tułowice - IV edycja

Tytuł

Program wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych z gmin 
Korfantów, Łambinowice, Tułowice - IV edycja

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta w przypadku: 
a) zmian ilościowych zamawianego przedmiotu umowy w zakresie poszczególnych pozycji oferty, do 
wysokości cen zawartych w ofercie, 
b) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego, 
c) zmiana terminu lub formy płatności/rozliczenia 
d) zapisy postanowień umowy, które w drodze porozumienia stron zostaną określone jako konieczne 
do zmiany, z powodu obecnie panującego stanu zagrożenia epidemiologicznego lub w przypadku 
wprowadzenia stanu epidemii, które wpłyną na bardziej efektywną i skuteczną realizacji zamówienia w 
obecnie zmiennych warunkach. 
e) termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zmian w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności 
wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi 
czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w 
pierwotnie określonych terminach, mających wpływ na jakość realizacji przedmiotu Umowy, 
f) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana 
sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwość realizacji 
przedmiotu umowy, 
g) zawieszenia realizacji zamówienia przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych 
lub organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy, o czas 
zawieszenia. O zawieszeniu realizacji zamówienia Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując 
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przyczynę zawieszenia. 
Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: 
h) rezygnacji z części zadań, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych 
zadań,

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-05-25
1. Zaproszenie ZK/08/2022
2. Załącznik nr 1 - wzór oferty
3. załącznik nr  2 - oświadczenie
4. załącznik nr 3 - wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-05-25

Data ostatniej zmiany

2022-05-25

Termin składania ofert

2022-06-03 13:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.
Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów
NIP: 7531567625

Osoby do kontaktu

Anna Kłonowska
tel.: 503187053
e-mail: kadry@ocr.pl

Części zamówienia

Część: 1
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Tytuł części 1

Przedmiotem zamówienia są noclegi z wyżywieniem oraz udos

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi hotelarskie

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia są noclegi z wyżywieniem oraz udostępnieniem przestrzeni 
do realizacji programu rehabilitacji: sali ćwiczeń, gabinetu lekarskiego/pielęgniarskiego, 
ogrodu - miejsca do rekreacji i odpoczynku oraz zapewnieniem materiałów do zabiegów 
kinezyterapii/fizykoterapii/hydroterapii.
2.�Miejsce realizacji usługi – miejscowość położona w Górach Opawskich, w gminie 
Głuchołazy oddalona od Korfantowa od 30 do 40 km. Odległość liczona z dokładnością 
miejscowość-miejscowość przy pomocy serwisu Mapy Google (https://www.google.com/maps/) 
z miejscowości Korfantów do miejscowości w której znajduje się miejsce realizacji usługi przy 
uwzględnieniu formy transportu „samochodem” i przy przyjęciu najkrótszej (w km) proponowanej 
przez serwis trasy w zaokrągleniu do pełnego kilometra.  
3.�Założenia organizacyjne pobytu dla uczestników programu:
Ilość uczestników: 4 osoby w turnusie trwającym 3 tygodnie. 
•�Noclegi: pokoje dwuosobowe (z łazienką), lub jednoosobowe (z łazienką), pokoje dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie ośrodka powinna znajdować się stołówka, zaplecze 
do realizacji zajęć fizjoterapeutycznych, teren ośrodka z obiektami i infrastrukturą powinien być 
ogrodzony, 
•�Wyżywienie: – całodzienne – pełne wyżywienie składające się z trzech posiłków, w tym co najmniej 
jeden gorący (obiad), śniadania i kolacje; uzupełnione o owoce, słodycze, ciasta i gorące napoje: 
kawa, herbata; pierwsze świadczenie obiad w dniu przyjazdu, ostatnie świadczenie śniadanie w 
dniu wyjazdu. Wyżywienie powinno uwzględniać możliwość dostarczenia diety wegetariańskiej, 
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wegańskiej lub w oparciu o inne kryteria np. uczulenia, zalecenia lekarskie uczestników. 
•�Przestrzeń do prowadzenia zajęć: przez cały okres pobytu (odrębna sala umożliwiająca 
przeprowadzenie zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu).
•�Zapewnienie zajęć sportowo rekreacyjnych, spacerów, rekreacji w godzinach popołudniowych i 
wieczornych – minimum 1 raz w tygodniu
•�W zależności od pory roku i warunków atmosferycznych zorganizowanie ogniska, wieczorka 
tanecznego/ filmowego – minimum 1 raz w tygodniu
•�Zorganizowanie min. 1 wycieczki do Głuchołaz lub Prudnika, i min. 1 wycieczki z przewodnikiem do 
Jesennika lub Zlatych Hor w Czechach.

Kody CPV

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2022-07-01

Koniec realizacji

2023-06-30

Opis

Przedmiotem zamówienia są noclegi z wyżywieniem oraz udostępnieniem przestrzeni 
do realizacji programu rehabilitacji: sali ćwiczeń, gabinetu lekarskiego/pielęgniarskiego, 
ogrodu - miejsca do rekreacji i odpoczynku oraz zapewnieniem materiałów do zabiegów 
kinezyterapii/fizykoterapii/hydroterapii

Czy występuje płatność częściowa

TAK
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena – waga max. 80/100 pkt
Cena obejmuje zapewnienie noclegu, całodziennego wyżywienia, udostępnienie przestrzeni do realizacji 
programu rehabilitacji, pozostałych usług opisanych w zaproszeniu

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Aspekty społeczne max. 20/100 pkt
Kryterium aspekty społeczne  zostanie obliczone  następująco: 
- za zatrudnianie minimum 1 osoby niepełnosprawnej na umowę o pracę na dzień otwarcia ofert - 20 pkt
- za brak zatrudniania osób niepełnosprawnych na umowę o pracę na dzień otwarcia ofert - 0 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-05-25 - data opublikowania
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-> 2022-06-03 13:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-07-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi hotelarskie / 1.�Przedmiotem zamówienia są noclegi z 
wyżywieniem oraz udostępnieniem przestrzeni do realizacji pro...

-> 2023-06-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi hotelarskie / 1.�Przedmiotem zamówienia są noclegi z 
wyżywieniem oraz udostępnieniem przestrzeni do realizacji pro...  / występuje płatność częściowa


