Warszawa, 16 marca, 2022 r.
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa
(nazwa zamawiającego)

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 zł

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1:
Przedmiotem Zapytania ofertowego jest świadczenie usługi terapeutycznej (w tym rehabilitacji
fizycznej) dla 3-ech osób niesamodzielnych w mieszkaniu wspomaganym, w ramach Projektu
„Opiekuńcza Warszawa” - zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, w
wymiarze 6 godzin miesięcznie w mieszkaniu wspomaganym zlokalizowanym przy ul. Ludnej
w Warszawie.
2) Osoba realizująca przedmiot zamówienia będzie prowadziła działania wspierające uczestników
Projektu ukierunkowane na ich usamodzielnienie, a tym samym zapobieganie umieszczenia w
placówce całodobowej opieki i w miejsce tego umożliwienie dalszego przebywania w
środowisku lokalnym.
3) Działania osoby realizującej przedmiot zamówienia będą miały charakter indywidualnych zajęć
terapeutycznych/ rehabilitacyjnych w miejscu przebywania uczestników Projektu.
4) Działania będą miały na celu poprawę lub podtrzymanie lub powstrzymanie regresu
aktualnego stanu sprawności fizycznej danej osoby w zakresie samoobsługi i samodzielności
życiowej i będą obejmowały w szczególności:
a) identyfikacja barier w obszarze samoobsługi/ sprawności fizycznej uczestników
Projektu, mających wpływ na ich codzienne funkcjonowanie, w tym w udziale w życiu
społecznym;
b) prowadzenie ćwiczeń usprawniających pracę ciała, wsparcie w pokonywaniu
ograniczeń natury fizycznej oraz motywowanie do podejmowania samodzielnego
wysiłku w tym zakresie;
c) trening umiejętności praktycznych, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub
wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia wykonywania podstawowych
czynności dnia codziennego;
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przypadku zamówień finansowanych ze środków EFS, EFRR, FS o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto, należy dodatkowo wpisać nazwę i kod
CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień
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d) bieżąca współpraca z zespołem projektowym;
e) dokumentowanie i terminowe przekazywanie dokumentacji z przeprowadzonych
działań przeprowadzonych działań według wzorów przekazanych przez
Koordynatora Projektu.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA:
1) O zamówienie mogą się ubiegać kandydaci, którzy:
a) posiadają kwalifikacje (kierunkowe wykształcenie / uprawnienia) do wykonywania zawodu
terapeuty/ rehabilitanta;
b) posiadają minimum 1 rok doświadczenia we wsparciu/ terapii/ rehabilitacji osób
niesamodzielnych, osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami (do doświadczenia
poza zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę zalicza się wykonywanie usług w oparciu
o umowy cywilnoprawne, odbyte staże, praktyki oraz wolontariat).
2) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą
„spełnia / nie spełnia” na podstawie oświadczenia - wykazanego w tabeli nr 1 Formularza
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania, wraz z dołączonymi kopiami dokumentów
potwierdzającymi posiadane ww. kwalifikacje zawodowe (wykształcenie) i doświadczenie.
4. KRYTERIA OCENY OFERTY:
1) cena: 80 %
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi w Formularzu ofertowym.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu
oferty.
najniższa cena ofertowa brutto
Cena= ---------------------------------------------- x 80 pkt
cena brutto oferty badanej
2) doświadczenie w realizacji usług terapii/ rehabilitacji osób niesamodzielnych, osób starszych
lub osób z niepełnosprawnościami – waga, 20%:
Zamawiający przyzna maksymalnie 20 pkt za posiadanie przez osobę skierowaną do realizacji
przedmiotu zamówienia większego niż roczne doświadczenie w realizacji usług terapii/ rehabilitacji
dla osób niesamodzielnych, osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami, w tym:



za 1 rok (wymagane minimum) – 0 pkt
za każdy dodatkowy rok ponad wymagane minimum (1 rok) - 5 punktów.

Ww. doświadczenie będzie punktowane na podstawie oświadczenia - wykazanego w tabeli nr 2
Formularza ofertowego, oraz dokumentów złożonych na potwierdzenie doświadczenia (świadectwa
pracy, potwierdzenie odbycia stażu, praktyk lub wolontariatu).
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2022 r.
6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie
Małgorzata Zakrzewska malgorzatazakrzewska@um.warszawa.pl do dnia 23.03.2022 r.
2

2) Oferta powinna zawierać Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
oraz załączniki, o których mowa w pkt 3 i pkt 4.

7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/
faktury w Centrum, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
do 30 dni od daty złożenia rachunku w Centrum, zgodnie z Umową;
3) Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy;
4) Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty ostatecznego terminu składania
ofert;
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim
uzgodnieniu z Wykonawcą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
7) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy zgodnie z KRS
lub CEiDG;
8) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
Zapytania, w wyniku zaistnienia obiektywnych okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
9) Warunkiem przyjęcia oferty jest zapoznanie się z załączoną do Zapytania ofertowego klauzulą
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2), co zostanie potwierdzone
podpisaniem oświadczenia na Formularzu ofertowym;
10) Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, ze
zm.) wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz nie
wyraża zgody na odbieranie lub przesyłanie za pośrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

ZATWIERDZAM
(-) Marta Sadurska
dyrektor
Centrum Usług Społecznych
„Społeczna Warszawa”
16.03.2022

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Klauzula informacyjna.
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