
Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych, których wartość nie przekracza130.000 zł netto 

 

 Stryszów, dnia 25.01.2022 r. 

 

 
ZAPYTANIE CENOWE 

 
              Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie,  

                34-146 Stryszów 557 

 
zaprasza do złożenia ofert na: 

 

 

1. Przedmiot zamówienia: 
 

Świadczenie usług fizjoterapeutycznych i prowadzenie zajęć fitness (joga, pilaste, 

zdrowy kręgosłup) dla Seniorów uczestników Klubu Senior+ w Stryszowie  

adres: 34-146 Stryszów 542. Świadczenie w/w usług skierowanych jest  

dla 64 uczestników Klubu w wymiarze: fizjoterapia 12 godzin tygodniowo, fitness  

4 godziny tygodniowo (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy) w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. Czas świadczenia usług 

oznacza czas wykonania zleconego zakresu usług, 1 godzina usługi oznacza 60 minut.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

  Przeprowadzenie indywidualnych zajęć fizjoterapeutycznych oraz grupowych zajęć  

       fitness (grupa max. 12 osób) dla Seniorów.  

         Zajęcia z fizjoterapeutą mają na celu ogólną poprawę kondycji ruchowej, zmniejszenie     

         bądź likwidację dolegliwości bólowych, utrzymanie bądź poprawę sprawności  

         i wydolności organizmu, minimalizowanie ryzyka upadków, wspomaganie   

         samodzielności, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu  

         krążenia). 

 2.1 Zakres zadań do realizacji: 

 

a) diagnoza i kwalifikowanie uczestników Klubu Senior+ do zabiegów 

fizjoterapeutycznych  

b) prowadzenie grupowych zajęć indywidualnych fizjoterapeutycznych  

oraz grupowych fitness  

c) rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organom 

uczestników, kontrolowanie efektywności procesu fizjoterapii 

d) praca z osobami powyżej 60 roku życia, w tym z osobami o ograniczonej 

sprawności ruchowej; 

e) motywowanie do podejmowania aktywności ruchowej i społecznej; 

f) współpraca z koordynatorem Klubu. 

g) Prowadzenie dokumentacji potwierdzających realizację usługi. 

 

 
 



3. Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia  

oraz opis     sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

        O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby, które spełniają poniższe warunki: 

 

a) magister fizjoterapii ze specjalizacją z fizjoterapii 

b) ukończony kurs NDT-Bobath dla dorosłych oraz PNF  

c) minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku rehabilitant i/lub       

     fizjoterapeuta, szczególnie z osobami starszymi; 

d) umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność; 

e) doświadczenie w organizacji pracy z dużą grupą pacjentów 

f) zaangażowanie, dyspozycyjność i wytrwałość. 
 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych w pkt. 3uczestnik 

postępowania składa: 

 

 a) pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału określonych w zapytaniu 

cenowym. 
 

4. Termin realizacji zamówienia: 
 

Zamówienie dotyczy okresu od 01 luty 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 

5. Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna, umowa zlecenia 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Stryszowie 34-146 Stryszów 557 – osobiście lub drogą mailową na adres 

sekretariat@gopsstryszow.pl do dnia 28.01.2022 r. do godz. 15.00  

 

7. Warunki płatności: rachunek do umowy lub faktura. 

 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Brocka, e-mail: 

kierownik@gopsstryszow.pl tel. (33) 8797150 

 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,  

w języku polskim. 

 

 

Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę cywilnoprawną  

na realizację zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, gdy oferta 

przekracza kwotę przeznaczoną na realizacje zadania. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta cenowa. 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków. 

3. Informacja RODO. 
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