
 

  

 

  Rybnik, dnia 10 lutego 2021 r. 

 

 

Zorganizowanie pobytu rehabilitacyjno – uspołeczniającego dla osób posiadających 

orzeczenie o różnym stopniu niepełnosprawności 

 

 

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia "Razem" w Rybniku 

zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku dotyczącego:  

zorganizowania pobytu rehabilitacyjno – uspołeczniającego dla osób posiadających orzeczenie                       

o różnym stopniu niepełnosprawności. 

 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Alternatywa II” współfinansowanego w ramach Osi 

Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy 

aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 

2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 14 dniowego pobytu rehabilitacyjno – uspołeczniającego dla 

osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub ich 

równoważniki). W/w pobyt może być realizowany w terminie kończącym turnus  do 29 marca 2021 r. w 

odległości maksymalnej 200 km od Rybnika (ze względu na ograniczenie uciążliwości dalekiej podróży osób 

niepełnosprawnych) dla maksymalnie 17 uczestników oraz dwóch animatorów w ramach projektu 

„Alternatywa II” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Uczestnikami pobytu mogą być tylko osoby skierowane przez Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z 

niepełnosprawnością i ich otoczenia "Razem". Wyjazd obejmuje pobyt maksymalnie 17 osób z 

niepełnosprawnością oraz 2 animatorów osób niepełnosprawnych z zakwaterowaniem i wyżywieniem 

(koszt animatorów musi być wliczony do kosztu uczestnika).  

 

W/w usługa musi zawierać:  

1) Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (umywalka, prysznic, 

WC). 

2) Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) na terenie ośrodka Wykonawcy.  

3) Dostęp do całodobowej bezpłatnej opieki lekarsko– pielęgniarskiej. 

4) Minimum dwa zabiegi rehabilitacyjne np. kinezyterapia, masaże, hydroterapia, fizykoterapia, 

ciepłolecznictwo, krioterapia miejscowa, inhalacje ultradźwiękowe, ćwiczenia manipulujące rąk, 

terapia zajęciowa, muzykoterapia przez 10 dni zabiegowych wg zaleceń lekarza na podstawie 

informacji o stanie zdrowia uczestnika wraz z dokumentacją medyczną. 



 

5) Zajęcia integracyjno – rozwojowe dla uczestników pobytu np. bezpłatny dostęp do basenu, dostęp 

do grilla lub innych zajęć/gier świetlicowych na terenie Ośrodka Wykonawcy lub innych, o ile ich 

organizacja będzie zgodna z obostrzeniami wynikającymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju. 

6) Godzina wyjazdu na turnus powinna być tak wyliczona, aby po przybyciu na miejsce czas 

oczekiwania na zakwaterowanie w pokojach wyniósł maksymalnie 1,5 godziny. 

7) Ośrodek Wykonawcy, w którym odbędzie się pobyt rehabilitacyjno – uspołeczniający musi posiadać 

uprawnienia do przyjmowania osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami (dysfunkcja 

narządu ruchu, w tym na wózkach inwalidzkich, dysfunkcją narządu słuchu, z upośledzeniem 

umysłowym, z chorobami psychicznymi, epilepsją, mózgowym porażeniem innymi schorzeniami 

neurologicznymi oraz innych chorób  

z ogólnego stanu zdrowia). 

8) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opiekuna, czyli osobę odpowiedzialną  

za organizację bazy noclegowej oraz rehabilitacji, która będzie współpracować  

z przedstawicielem Zamawiającego. 

9) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na czas pobytu sali szkoleniowej na terenie Ośrodka 

Wykonawcy z przeznaczeniem dla uczestników pobytu rehabilitacyjno – uspołeczniającego.  

10) Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia animatorów i uczestników pobytów 

rehabilitacyjno-uspołeczniających od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

3. Zamawiający musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do wykonania zamówienia. 

4. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Stowarzyszeniem 

na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia "Razem". 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. 

7. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia takie jak m.in.: 

podatki, opłaty klimatyczne, zabiegi, zajęcia integracyjne, ubezpieczenie, koszt pobytu i wyżywienia 

animatorów, itp. Ceną jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym. Cena ofertowa powinna 

być podana w złotych polskich cyframi. Cena ofertowa powinna być podana z zaokrągleniem do 

dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. 

Cena ofertowa nie podlega zmianie ani waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania zgodnie z dokumentem rejestrowym lub załączonym 

pełnomocnictwem.  

 

 

 

 



 

Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu: 

a) aktualny Wpis do Rejestru Ośrodków Rehabilitacyjnych, 

b) aktualny Wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych, 

c) załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – OFERTA 

d) załącznik nr 2 klauzula informacyjna RODO 

 

Oznaczenie ofert 

Ofertę należy:  

 

1. włożyć do koperty, oznaczonej następująco: 

a) adresat: 

 

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia "Razem",                                        

44-200 Rybnik, ul. Piasta 35 

b) zawartość: 

oferta na: Zorganizowanie pobytu rehabilitacyjno – uspołeczniającego dla osób posiadających orzeczenie 

o różnym stopniu niepełnosprawności. 

 

2.  lub zeskanowane dokumenty przesłać na adres: razemrybnik@gmail.com, wpisując temat e-maila: 

 

oferta na: Zorganizowanie pobytu rehabilitacyjno – uspołeczniającego dla osób posiadających orzeczenie 

o różnym stopniu niepełnosprawności. 

 

 

W obu przypadkach ma znajdować się kompletna oferta. 

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

a) aktualny Wpis do Rejestru Ośrodków Rehabilitacyjnych, 

b) aktualny Wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych, 

c) załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – OFERTA 

d) załącznik nr 2 klauzula informacyjna RODO 

 

 

Składanie ofert  

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.02.2021 r.  

1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający 

http://poczta.onet.pl/napisz.html?e=razemrybnik%40gmail.com


 

zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie. Jeżeli  

w wyniku zmiany treści zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert.  

3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące 

osoby: w zakresie merytorycznym – Anna Jaszczuk – telefon 531 542 532. 

4. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać  

na przedstawione kwestie. 

5. Zapłata nastąpi po zakończeniu pobytu.  

6. Należności płatne będą przez Zamawiającego przelewem na wskazane w rachunku konto 

Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia przez niego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

7. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

8. Wszelkie zmiany warunków zawartej umowy następują pisemnie za zgodą dwóch stron 

postępowania. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, 

informacji i dokumentów.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny. 

12. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.  

13. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy z wybranym  

w wyniku ogłoszenia wykonawcą, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy z podmiotem, który 

jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.  

14. Cena za pobyt 2 animatorów powinna być wliczona w cenę pobytu uczestników. 

15. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w 

niniejszym zapytaniu. Ocenie ofert poddane będą oferty złożone przez Wykonawców 

niewykluczonych z postępowania oraz nieodrzucone przez Zamawiającego. Wybór 

najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych  

w ogłoszeniu. 

16. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku nie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem, w przypadku 

przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.  

 

 

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

 

Cena – 100 % 


