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Rybnik, 19.11.2018

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/BRA

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTEGRUM Przemysław Drozd i Wspólnicy Spółka Jawna
ogłasza  wszczęci  postępowania o udzielenie  zamówienia i  zaprasza  Oferentów do składania
ofert  w  postępowaniu  dotyczącym  zapewnienia  usług  terapeuty  zajęciowego  dla  grup
terapeutycznych dzieci i młodzieży z zaburzeń psychicznych, w ramach projektu „Brawo My!”
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na latach 2014 – 2020
dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

I. Nazwa i Adres Zamawiającego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTEGRUM Przemysław Drozd i Wspólnicy S.J.
Ul. Żorska 170
44-203 Rybnik
Tel. 32 4332444
e-mail: brawo.my.integrum@gmail.com

Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami

Anna Pomykoł
e-mail: brawo.my.integrum@gmail.com
tel. 601 811 209

II. Tryb udzielenia zamówienie:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z procedurą rozeznania rynku
opisaną  w  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 poprzez:
a) umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej: http://www.nzoz-integrum.pl/ 
b) wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców
c) zebranie i ocenę złożonych ofert;
d) wybór wykonawcy;
e) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania;
f) poinformowanie  Oferentów  o  wynikach  przeprowadzonego  postępowania  oraz

umieszczenie tej informacji na stronie internetowej: http://www.nzoz-integrum.pl/

III. Przedmiot zamówienia:
 
1. Kod CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.
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2. Świadczenie  usług  terapeuty  zajęciowego  dla  grup  terapeutycznych  dzieci  i  młodzieży  
z zaburzeniami psychicznymi.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Funkcja: terapeuta zajęciowy dla grup terapeutycznych (średnio 8-12 osobowych) dzieci  
i  młodzieży  w wieku od  13 do 18 roku życia  z  zaburzeniami  psychicznych,  złożonych  z
uczestników projektu „Brawo My!”, uczących się lub mieszkających na terenie wskazanym
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku.

2. Okres  świadczenia  usług:  listopad  2018  –  sierpień  2020  (od  dnia  podpisania  umowy,
dokładne dni i godziny spotkań grupowych będą ustalane w czasie trwania umowy, zgodnie
z  preferencjami  i  zapotrzebowaniem  uczestników  projektu,  grafikiem  zajęć
terapeutycznych oraz dostępnością Wykonawcy usługi – z zastrzeżeniem, że maksymalny
czas oczekiwania na spotkanie z psychoterapeutą dla pacjenta to 3 dni).

3. Miejsce  świadczenia  usług:  Centrum  Zdrowia  Psychicznego  i  Leczenia  Uzależnień
INTEGRUM, Rybnik – Centrum, ul. Młyńska 10, 44-200 Rybnik.

4. Forma współpracy (zatrudnienia): umowa cywilno-prawna z osobą fizyczną lub podmiotem
prowadzącym działalność gospodarczą.

5. Zakres świadczonych usług: 
a) zapewnienie  średnio  5  godzin  lekcyjnych  terapii  zajęciowej  w  ciągu  12-

tygodniowego  grupowego  cyklu  terapeutycznego  dla  uczestników/czek  projektu
„Brawo My!” w okresie od listopada 2018 do sierpnia 2020 roku (co daje średnio
360 godzin  -  jednak  ostateczna liczba godzin  będzie  wynikać  z  zapotrzebowania
zgłaszanego przez uczestników, opracowanego dla nich planu terapeutycznego);

b) usługa będzie obejmować następujące zadania: 
 przygotowanie i przeprowadzenie zajęć terapii zajęciowej,
 kontakt  z  terapeutami  prowadzącymi  grupy  terapeutyczne  w  celu

omówienia postępów terapii,
 monitorowanie przebiegu procesu terapeutycznego uczestników,
 prowadzenie dokumentacji terapeutycznej,
 udział w spotkaniach, naradach zespołu terapeutycznego.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

O dzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz
uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
1. W  ramach  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się

Wykonawcy, którzy spełniają (osobiście lub dysponują kadrą) wymogi dotyczące terapeuty
zajęciowego wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych  z  zakresu  rehabilitacji  leczniczej czyli  terapeutą  zajęciowym  może  być
osoba która:

a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co
najmniej  3000  godzin  kształcenia,  w  tym  2000  godzin  w  grupie  treści  podstawowych  
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i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała
tytuł licencjata,

b) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej 
i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego,

c) ukończyła przed dniem wejścia w życie ww.  rozporządzenia, a więc przed 27 grudnia 2013
r.  szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała
tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej,

d) ukończyła  przed  dniem  1  października  2011  r.  studia  wyższe  w  specjalności  terapia
zajęciowa,  obejmujące  co  najmniej  1665  godzin  kształcenia  przygotowującego  do
wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata,

e) rozpoczęła po 30 sierpnia 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej, obejmujące
co  najmniej  2000  godzin  w  grupie  treści  podstawowych  i  kierunkowych  obejmujących
wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata.

2. Dodatkowo  punktowane  będzie  doświadczenie  zawodowe  zgodnie  z  kryteriami  oceny
znajdującymi się w pkt. X:

a) staż pracy (lata doświadczenia zawodowego),
b) doświadczenie  w  pracy  terapeutycznej  z  dziećmi  i  młodzieżą  z  zaburzeniami

psychicznymi .
3. Zamawiający  uzna  warunek  umożliwiający  ubieganie  się  o  udzielenie  zamówienia  za

spełniony, jeżeli Oferent złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Załącznik nr 2 do
zapytania  ofertowego)  oraz  dołączy  do  oferty  kopie  dokumenty  potwierdzającego
uprawnienia do pracy jako terapeuta zajęciowy.

4. Zamawiający zweryfikuje doświadczenie zawodowe Oferenta na podstawie CV (Załącznik nr
3  do  zapytania  ofertowego)  oraz  oświadczenia  Oferenta  (Załącznik  nr  2  do  zapytania
ofertowego).

VII. Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

1. Niniejsze  zamówienie  nie  może  być  udzielone  osobom  ani  podmiotom  powiązanym
osobowo  lub  kapitałowo  z  Zamawiającym.  Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania  zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  w imieniu
Zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w  linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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2. W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt
1., zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

VIII. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego. Należy do niej załączyć: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),

b) dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zawodowe  osoby,  która  będzie  wykonywać
usługi w ramach udzielonego zamówienia,

c) CV  przygotowane  na  wzorze  stanowiącym  Załącznik  nr  3  do  niniejszego  zapytania
ofertowego.

2. Oferta  powinna  zostać  sporządzona  w  języku  polskim  na  komputerze  lub  odręcznie
drukowanymi  literami.  W  przypadku  ofert  składanych  przez  osoby  fizyczne,  powinna
zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta. W przypadku ofert składanych
przez osoby prawne,  powinna zawierać  datę  sporządzenia  oraz  powinna być  opatrzona
pieczęcią  firmową  oraz  podpisem  osoby/osób  upoważnionych  do  reprezentowania
Oferenta.

3. Oferta  powinna  zawierać  cenę  za  1  godzinę  lekcyjną  usługi  terapeuty  zajęciowego
wyrażoną  w złotych  polskich  w kwocie  brutto, zaokrągloną  do  2  miejsc  po  przecinku  
(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wynagrodzenie powiększone  
o  ewentualny  podatek  VAT;  w  przypadku  osób   fizycznych  wynagrodzenie  brutto
powiększone o ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy obciążające
Zleceniodawcę  (NZOZ  INTEGRUM)  przy  czym  składka  ubezpieczenia  wypadkowego  dla
INTEGRUM na dzień sporządzenia zapytania wynosi 1, 67%).

4. Podana  cena  musi  obejmować  wszystkie  koszty  związane  z  usługą  z  uwzględnieniem
wszystkich opłat, podatków, dojazdów.

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, wariantowych, uzupełniających.
6. Każdy Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

IX. Forma i termin złożenia ofert

1. Ofertę przygotowaną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
wraz z pozostałymi załącznikami w wersji elektronicznej (skan oryginalnych dokumentów 
w  formacie:  pdf  lub  jpg  lub  png)  należy  przesłać  na  adres  email:
brawo.my.integrum@gmail.com 

2. Oferty drogą elektroniczną należy składać do dnia 22.11.2018 roku, do godziny 16:00.
3. W tytule maila zawierającego ofertę należy wpisać numer zapytania ofertowego tj. 3/2018/

BRA.

X. Kryteria oceny ofert

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące wagi punktowe / 
procentowe:
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a) kryterium ceny: waga procentowa - 50%, maksymalna liczba punktów - 30,
b) kryterium posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego: waga procentowa- 

50%, maksymalna liczba punktów - 30.
2. Punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów będą przyznawane według wzoru:

a) kryterium ceny: CENA (C) = (Cmin/Cof) x 50, gdzie:
 Cmin to najniższa cena brutto spośród wszystkich rozpatrywanych ofert, 
 Cof to zaoferowana centa brutto rozpatrywanej oferty 
 C to maksymalna liczba punktów przyznanych za cenę brutto dla rozpatrywanej 

oferty
b) kryterium posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego: 

 staż pracy od 3 do 5 lat - 5 pkt.,
 staż pracy powyżej 5 lat - 10 pkt.,
 osoba posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą 

z zaburzeniami psychicznymi od 1 -2 lat- 10 pkt.,
 osoba posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą 

z zaburzeniami psychicznymi od 3 -5 lat- 15 pkt.,
 osoba posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą 

z zaburzeniami psychicznymi powyżej 5 lat- 20 pkt.,
3. Suma przyznanych punktów będzie wyliczona według wzoru: S = C + D, gdzie: 

 S to suma uzyskanych punktów,
 C to punkty przyznane za oferowaną cenę brutto za wykonanie zlecenia w PLN,
 D to punkty przyznane za doświadczenie.

4. Po przeprowadzeniu procedury oceny ofert zostanie sporządzona lista rankingowa. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

5. W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera tą z najniższą ceną.

XI. Procedura podpisania umowy 

1. Po  przeprowadzeniu  procedury  określonej  w  Zapytaniu  ofertowym i  podjęciu  przez
Zamawiającego  decyzji  o  zawarciu  umowy,  Zamawiający  poinformuje  wybranego
Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

2. Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta została  wybrana jako najkorzystniejsza,  uchyla się  od
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.

XII. Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy gdy:
a) zmieniają się dane teleadresowe, dane dotyczące konta bankowego itp. którejkolwiek ze

stron umowy,
b) nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym

wpływ na realizację przedmiotu umowy,
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c) wynikną okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
w  szczególności  zmiany  mogą  dotyczyć:  terminu  obowiązywania  umowy,
harmonogramu i intensywności spotkań,

d) zaistnieją  zdarzenia  losowych  utrudniające  i/lub  umożliwiające  Wykonawcy  należyte
wykonanie umowy, co może doprowadzić do zastąpienia Wykonawcy w realizacji części
lub całości przedmiotu Zamówienia po przeprowadzeniu stosownej procedury wyboru
nowego Wykonawcy.

2. Zmiana umowy musi być dokonana za zgodą obu stron z zachowaniem pisemnej formy pod
rygorem nieważności.

XIII. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do prowadzenia dalszych negocjacji z Oferentem

lub Oferentami w przypadku tej samej najkorzystniejszej oferty ocenionej wg pkt. X lub gdy
cena znacznie przewyższy budżet Zamawiającego na wynagrodzenie związane z realizacją
zlecenia.

3. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wy-
datki poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

XIV. Klauzula informacyjna 

W związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania realizowanego w ramach projektu pt.
„Brawo My!” przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą
przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email:  kancelaria@slaskie.pl, strona interneto-
wa: bip.slaskie.pl. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych
osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środ-
ków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020
(RPO WSL),  w szczególności: udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności wydat-
ków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu prowadzonego przez upoważnione instytu-
cje,  sprawozdawczości,  rozliczenia  projektu,  odzyskiwania  wypłaconych  beneficjentowi
środków dofinansowania, zachowania trwałości projektu, archiwizacji, badań i analiz.

3. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz -
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z:
a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Fundu-

file:///C:%5CUsers%5Cidczakt%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cdaneosobowe@slaskie.pl
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szu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno-
ści i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne;
b) art.  9  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji  programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTEGRUM Przemysław Drozd i Wspólnicy Spółka
Jawna, ul. Żorska 170, 44-203.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez
administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  podmiotom realizującym ba-
dania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej,
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowe-
mu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom
postępowań administracyjnych.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólne-
go), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów do-
tyczących archiwizacji dokumentów. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich spro-
stowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  a także prawo wniesienia skargi  do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić
usunięcia moich danych osobowych.

9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
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