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Zadanie realizowane w ramach projektu „PRACUŚ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Pabianice, dnia 26 sierpnia 2020 roku. 

Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach procedury rozeznania rynku 

zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na:  

I. Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi: 

Świadczenie usługi fizjoterapeuty w związku z realizacją projektu „Pracuś” realizowanego 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w ramach Priorytetu IX 

Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014–2020. 

Przedstawiona oferta cenowa będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia, a nie 

wyboru wykonawcy. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi rehabilitanta/fizjoterapeuty w zakresie instruktażu 

obsługi i wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego w związku z realizacją 

projektu „Pracuś” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi fizjoterapeuty w wymiarze średnio 20 godzin 

w miesiącu w okresie od 21.09.2020 roku do 30.06.2023 roku, celem przeprowadzenia instruktażu 

w zakresie obsługi i wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego, stanowiącego wyposażenie 

wypożyczalni, prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, zgodnie 

z potrzebami uczestników projektu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w siedzibie 

Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego znajdującej się w Porszewicach 18e, w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95–200 Pabianice oraz 

w miejscu zamieszkania osób korzystających z Wypożyczalni na terenie całego powiatu pabianickiego. 

Usługa fizjoterapeuty realizowana będzie w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym oraz 

uczestnikami projektu. Zamawiający zakłada, że 1 h usługi = 60 minut. Koszty dojazdu do miejsca 

zamieszkania uczestników projektu na terenie powiatu pabianickiego w całości ponosi 

Wykonawca usługi. Proponowana w ofercie cena powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności koszty: 

dojazdu do uczestników projektu, a także innych elementów niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. Łączny wymiar czasu świadczonej usługi, w okresie realizacji 

umowy nie przekroczy 720 godzin. 

 Do zadań fizjoterapeuty będzie należało: 

 zapoznanie się z zaświadczeniem lekarskim dołączonym do wniosku o  udostępnienie 

sprzętu, wskazującym na konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu przez 

uczestnika projektu; 

 przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi i wykorzystania danego sprzętu 

zgodnie z potrzebami uczestnika projektu; 
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 zaprezentowanie uczestnikowi projektu sposobu posługiwania się wypożyczonym 

sprzętem zgodnie z instrukcją producenta oraz w celu  maksymalnego wykorzystania 

możliwości sprzętu dla osiągnięcia jak największych efektów; 

 zapoznanie uczestnika projektu z zagrożeniami nieodpowiedniego 

wykorzystania/użytkowania wypożyczonego sprzętu; 

 wskazane możliwości wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego, zgodnie z zaleceniami 

lekarskimi i potrzebami uczestnika projektu w celu usprawnienia, zwiększenia 

aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej; 

 udzielanie wszelkich wyjaśnień związanych z użytkowaniem wypożyczonego sprzętu; 

 współpraca z pracownikiem Wypożyczalni udostępniającym sprzęt; 

 prowadzenie wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji. 

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi 

III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV) 

85142100-7- Usługi fizjoterapii 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 W okresie od 29.09.2020 r. do dnia 30.06.2023 r. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia 

w sytuacji zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na dzień sporządzania 

niniejszej dokumentacji. 

V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Województwo łódzkie, siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach 

ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice, siedziba Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego znajdująca 

się w Porszewicach 18e, miejsca zamieszkania uczestników projektu na terenie całego powiatu 

pabianickiego oraz każde inne miejsce, wskazane przez Zamawiającego, niezbędne dla realizacji 

zamówienia. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni do realizacji 

zamówienia osobę posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku 

fizjoterapia lub rehabilitacja oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy 

z osobami z niepełnosprawnościami w formie zatrudnienia, stażu, praktyk 

zawodowych lub wolontariatu. 



 

3 
Zadanie realizowane w ramach projektu „PRACUŚ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 

VII. Przesłanie szacunkowej ceny- kalkulacji kosztów  

 Prosimy o przesłanie szacunkowej ceny- kalkulacji kosztów do dnia 01.09.2020 r. 

do godziny: 9.00: 

 drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pcpr-pabianice.pl, 

 faxem na nr.: 42 215-66-60 wew. 0, 

 za pomocą operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście w siedzibie Centrum, 

adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 

Pabianice.  

Bliższych informacji udziela: p. Ewa Popielas  oraz p. Milena Milczarska – pracownicy 

PCPR w Pabianicach, tel. 42 215-66-60 wew. 0 lub wew. 2  

Szacunkowa cena – kalkulacja kosztów 

Nazwa i adres, nr telefonu, 

faxu, e- mail wykonawcy. 

Cena (brutto) ogólna oferty Cena (brutto) jednostkowa 

oferty za godzinę zegarową 

   

D Y R E K T O R  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 

mgr Jarosław Grabowski 

mailto:sekretariat@pcpr-pabianice.pl

