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Zapytanie Ofertowe Nr 1/POKL/8.1.1/2014 
o wartości powyżej 14.000 Euro netto na zasadzie konkurencyjności dotyczącej zamówień  

w ramach projektu “Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych” 
 
Usługa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako: 
80561000-4: Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 
 
I. ZAMAWIAJĄCY/BENEFICJENT: 

Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, NIP: 684-00-19-826, REGON: 370197266, 
KRS: 0000052505. 

 
II. TRYB POSTĘPOWANIA: 

Zamówienie jest udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu cyklu kursów  
dla fizjoterapeutów pracujących na terenie Województwa Podkarpackiego, w ramach projektu „Nowa 
jakość usług fizjoterapeutycznych” (POKL.08.01.01-18-278/13), Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój 
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych  
i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przewiduje realizację 
następujących kursów: (1) PNF Podstawowy, (2) PNF Rozwijający, (3) Terapia Manualna wg prof. Karela 
Lewita (Praska Szkoła Medycyny Manualnej), (4) Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu 
kolanowego, (5) Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego, (6) Drenaż 
limfatyczny w kompleksowej fizjoterapii chorych z obrzękami, (7) IBITA  Bobath dla dorosłych, (8) Kinetic 
Control, (9) Kinesiology Taping podstawowy. 
       
 

Organiazcja kursów powinna odbywać się zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

L.p. Temat Okres realizacji: Liczba godzin Ilość 
osób 
 

Ilość grup 

1. PNF Podstawowy 01.07.2014- 30.11.2014 
(przerwa pomiędzy 
modułami ok. 3 miesiące) 

100 h 16 1 grupa 

http://www.pigkrosno.pl/
mailto:pig@pigkrosno.pl
http://www.pigkrosno.pl/
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2. PNF Rozwijający 01.01.2015- 30.06.2015 50 h 32 2 grupy 
(w tym 1 grupa  
z kursu PNF Podst.,  
z zachowaniem  
6 miesięcznego okresu 
przerwy). 
 

3. Terapia Manualna 
wg prof. Karela 
Lewita (Praska 
Szkoła Medycyny 
Manualnej) 
 

01.07.2014- 31.12.2014 240 h (6 modułów x 4 
dni x 10 h) 

 

16 1 grupa 

4. Badanie i fizjoterapia 
funkcjonalna  
w uszkodzeniach 
stawu kolanowego 
 

01.07.2014-  
31.12.2014 

32 h  
(3 dni) 

18 1 grupa 

5. Badanie i fizjoterapia 
funkcjonalna  
w uszkodzeniach 
stawu barkowego 
 

01.07.2014- 
31.12.2014 

16 h 
(2 dni) 

18 1 grupa 

6. Drenaż limfatyczny  
w kompleksowej 
fizjoterapii chorych  
z obrzękami 
 

01.07.2014- 
31.12.2014 

60 h 
(2 moduły) 

18 1 grupa 

7. IBITA  Bobath dla 
dorosłych 

01.01.2015- 
30.06.2015 

120 h 
(15 dni) 

 

12 1 grupa 

8. Kinetic Control 01.01.2015-30.06.2015 86 h (4 moduły) = 12 
dni 
-kręgosłup 
lędźwiowy=3 dni 
-kręgosł. szyjny, obręcz 
barkowa=4 dni 
-staw biodrowy, 
kończyna dolna=3 dni 
-Kinetic Kontrol w 
sporcie=2 dni 
 

20 1 grupa 

9. Kinesiology Taping 
podstawowy 

01.01.2015-30.06.2015 
 

16 h = 2 dni 20 1 grupa 

 

http://www.pigkrosno.pl/
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IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Zgodnie z zapisami projektu poszczególne kursy powinni prowadzić wykwalifikowani instruktorzy: 

 Kursy 1 i 2 – certyfikowany instruktor IPNFA. 

 Kursy 3,4,5 – instruktor w dziedzinie medycznej. 

 Kurs 6 – instruktor Polsko-Niemieckiej Szkoły Limfologii. 

 Kurs 7 – instruktor IBITA. 

 Kurs 8 – Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Stability. 

 Kurs 9 – Instruktor Kinesiology Taping Europe. 

 

2. Wszystkie kursy muszą być prowadzone w oparciu o certyfikowane programy nauczania: 

    Kursy nr 1-9 akredytowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapeutów-PTF; 

    Kurs nr 1 i 2 przez IPNFA; 

    Kurs nr 7 – IBITA; 

    Kurs nr 8 – Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej  PTTS oraz Brytyjskie   

Stowarzyszenie Fizjoterapeutów i międzynarodową organizację Kinetic Control. 

 

3. Wszystkie kursy powinny być zakończone egzaminem popartym certyfikatem, i tak: 

 W przypadku kursów 1,2,3,6,7,8,9, tj. PNF Podstawowy, PNF Rozwijający, Terapia Manualna wg 

prof. Karela Lewita (Praska Szkoła Medycyny Manualnej), Drenaż limfatyczny w kompleksowej 

fizjoterapii chorych z obrzękami, IBITA Bobath, Kinetic Control, Kinesiology Taping podstawowy 

– po ukończeniu kursów każdy uczestnik otrzyma międzynarodowy certyfikat (w języku polskim  

i angielskim), akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, uprawniający do pracy  

i kontynuacji nauki w zakresie danej metody w Polsce i za granicą. 

 W przypadku kursów 4,5, tj. Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu 

kolanowego oraz Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego – po 

ukończeniu kursów każdy uczestnik otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim, 

akredytowany przez PTF. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Okres wykonania przedmiotu zamówienia (patrz pkt. 1), zgodnie z harmonogramem realizacji szkoleń  

w ramach projektu POKL.08.01.01-18-278/13, w okresie od 01.07.2014 do 30.06.2015. 

 

Przy złożeniu Formularza Oferty, Wykonawca jest zobligowany do opracowania harmonogramu wszystkich 

kursów (z uwzględnieniem terminów podanych w tabeli), mając na uwadze, że kursy powinny odbywać się 

w trybie weekendowym (z uwzględnieniem piątków i poniedziałków) – tak, aby terminy poszczególnych 

kursów nie nakładały się na siebie (jest to warunek konieczny, z tytułu możliwości udziału 1 uczestnika  

w dwóch rodzajach kursów).  

 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWIANIU: 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

http://www.pigkrosno.pl/
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3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy minimum dwuletniego doświadczenia  

(w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2013),  w organizacji i prowadzeniu kursów dla fizjoterapeutów, 

według co najmniej dwóch metod terapeutycznych, będących przedmiotem zamówienia. 

4. W sytuacji ewentualnego korzystania Wykonawcy z usług podwykonawcy bądź podwykonawców, 

jest on zobowiązany do wskazania w składanej ofercie, tej części zamówienia, którą zamierza 

powierzyć do zrealizowania podwykonawcy lub podwykonawcom, a którą będzie realizował 

samodzielnie. Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia min. dwuletniego doświadczenia 

podwykonawcy/podwykonawców, dotyczącego tej części zamówienia, którą zamierza powierzyć. 

5. Podmiotami wykluczonymi z możliwości złożenia oferty, w związku z realizacją zamówienia są 

podmioty powiązane z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego  czynności związnych 

z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo,  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji  

i konsumentów Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zmianami. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Wykonawcy składający swoją Ofertę, są zobowiązani do szczegółowego zapoznania się  

z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz do przygotowania oferty zgodnie 

w wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym. 

2. Ofertę należy sporządzić według Formularza Oferty, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Zapytania Ofertowego. 

3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty z tytułu przeprowadzenia kursów, tj. 

przeprowadzenie kursu (opłacenie wykładowcy/instruktora, a także tłumacza  

w przypadku kursów tłumaczonych), wyposażenie sali szkoleniowej, wyżywienie dla uczestników 

podczas szkoleń (uwzględniając przerwy obiadowe i kawowe), materiały szkoleniowe dla uczestników 

oraz jeden zestaw w/w materiałów dla Zamawiającego (w celach dokumentacyjnych), zapewnienie 

egzaminu oraz wydanie certyfikatów (w języku polskim i angielskim), akredytację Polskiego 

Towarzystwa Fizjoterapii, materiały piśmiennicze (teczka, długopis, notatnik), wystawienie 

zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty z tytułu przygotowania i złożenia Oferty  

w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe, niezależnie od wyniku postępowania. 

 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie (czytelnie). Oferta powinna być opatrzona 

pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia oraz zawierać dane teleadresowe Wykonawcy 

(adres/siedziba, nr telefonu oraz faksu, numery NIP i REGON. Wszystkie strony oferty powinny być 

zaparafowane bądź podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 

Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 

osoby uprawnione. 

6. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

a) Oświadcznie dotyczące przeprowadzonych kursów w zakresie fizjoterapii według metod: PNF 

Podstawowy i Rozwijający, Terapia Manualna wg prof. Karela Lewita (Praska Szkoła Medycyny 

Manualnej), Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego, Badanie  

i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego, Drenaż limfatyczny  

http://www.pigkrosno.pl/
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w kompleskowej fizjoterapii chorych z obrzękami, IBITA-Bobath dla dorosłych, Kinetic Kontrol, 

Kinesiology taping podstawowy, potwierdzające dwuletnie doświadczenie w realizacji kursów 

– Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

b) Oświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i/lub Akredytacji Kutarora 

Oświaty wraz z kaserokopiami niniejszych wpisów/akredytacji, potwierdzonymi za zgodność  

z oryginałem – Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymaganych przez 

Zamawiającego – Załącznik Nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

d) Dokument potwierdzający formę prawną oraz zakres działania Wykonawcy (Zaświadczenie  

o wpisie do CEIDG lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego) – potwierdzone za 

zgodność przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Wszystkie dokumenty załączone przez Wykonawcę w formie kopii, muszą zostać potwierdzone za 

zgodność z oryginałem. 

5. Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, 

opisanej w następujący sposób: 

Adresat: Podkarpacka Izba Gospodarcza, Ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno 

z dopiskiem: „Oferta na zapytanie nr  1/POKL/8.1.1/2014 na reazliację kursów dla fizjoterapeutów 

w ramach projektu Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”. 

Na kopercie należy również napisać NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY. 

 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być złożona w terminie do 16 maja 2014 do godz. 11.00, w Biurze Projektu 

Zamawiającego, tj. w Podkarpackiej Izbie Gospodarczej, przy ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno, pokój 

numer 24 (II piętro). 

2. Oferta może zostać dostarczona do Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem poczty / kuriera. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić bądź wycofać swoją ofertę. 

4. W toku oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców 

wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Niniejsze Zapytanie Ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiąjącego: www.pigkrosno.pl  

w zakładce Zamówienia Aktualne oraz w siedzibie Zamawiającego, tj. w Podkarpackiej Izbie 

Gospodarczej w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 3 (II piętro). 

 

 

IX. OCENA OFERT: 

Z uwagi na fakt, że Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie, nie jest zobowiązana do stosowania 

przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 

759 z późn. zm.), wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego 

traktowania. 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w wyniku porównania ofert otrzymanych przez Zamawiającego  

i wybarania oferty z największą liczbą puktów. 

a) Cenę oferty stanowić łączna cena brutto, jaką Zamawiający jest zobowiązny zapłacić Wykonawcy za 

oferowany przedmiot zamówienia. 

http://www.pigkrosno.pl/
http://www.pigkrosno.pl/
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b) Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w Formularzu Oferty, stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

c) Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania oraz musi być podana w złotych (PLN), 

cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe: określenie stawki podatku od towarów i usług VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź wskazanie przepisu prawa uprawniającego do 

przedmiotowego lub podmiotowego zwolnienia od podatku VAT, bądź podanie informacji, że nie jest 

podatnikiem VAT. 

 
Zamawiający dokona oceny ofert, które wpłyną w wymaganym terminie, według następujących 
kryteriów: 
 
 

1. CENA BRUTTO OFERTY:   0 pkt. – 60 pkt. 

Sposób przyznania punktów: (P = Cn/Cx*W) 

P = ilość otrzymanych punktów 

Cn = cena oferty najtańszej 

Cx = cena oferty badanej 

W = waga kryterium (60 pkt.) 

 

2. Posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (0 pkt. – 25 pkt.) 

Sposób przyznania punktów: 

 posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – 25 pkt. 

 nieposiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – 0 pkt. 

 

3. Posiadanie Akredytacji Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia, z co najmniej jednego kursu 

objętego przedmiotem zamówienia (0 pkt. – 15 pkt.) 

Sposób przyznania punktów: 

 posiadanie Akredytacji Kuratora Oświaty – 15 pkt. 

 nieposiadanie Akredytacji Kuratota Oświaty – 0 pkt. 

 

4.  Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  

 

 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ 

JEGO UNIEWAŻNIENIA: 

1. Oferty, które zostaną złożone po wymaganym terminie lub nie będą spełniały wymogów formalnych, 

będących przedmiotem zamówienia podlegają odrzuceniu. 

2. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się  

o udzielenie zamówienia oraz zamieści informacje o wyborze na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.pigkrosno.pl w zakładce Zamówienia Aktualne. 

http://www.pigkrosno.pl/
http://www.pigkrosno.pl/
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3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie wyboru oferty  

w trakcie jego trwania lub po zakończeniu bez podania przyczyny. 

5. Od rozstrzygnięć Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 i 2, 4 i 5, Wykonawcom nie przysługują 

środki odwoławcze, ani nie mogą one też stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń  Wykonawców 

w stosunku do Zamawiającego. 

6. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy: 

a) złożenie jej będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

b) będzie zawierać rażąco niska cenę usługi w stosunku do ceny rynkowej usługi, stanowiacej 

przedmiot zamówienia; 

c) będzie zawierać błędy w wyliczeniu ceny. 

7. W niniejszym postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowych informacji udziela Edyta Chilik – koordynator projektu, pod numerem telefonu: 13 43 234 

47, e-mail: e.chilik@pigkrosno.pl  

 

XII. ZAŁĄCZNIKI: 

 Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego. 

 Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące przeprowadzonych kursów w zakresie fizjoterapii, 

potwierdzający dwuletnie doświadczenie w realizacji kursów. 

 Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i/lub 

Akredytacji Kuratora Oświaty. 

 Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wymaganych 

przez Zamawiającego. 

 

 
                      

                  ………………………………………………………………….. 

                                           Podpis i pieczęć Zamawiającego 

 

http://www.pigkrosno.pl/
mailto:e.chilik@pigkrosno.pl

