
Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień 

Publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach 

 

 

 

OPS.KS.261.5.2021 

         (znak sprawy)   

Świebodzice, dnia 09.02.2021 r. 

(miejscowość, data)          

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA ŚWIEBODZICE 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEBODZICACH 

ul. Świdnicka 7, 58-160 Świebodzice 

tel. (074) 666-95-81, fax (074) 666-95-81, e-mail: sekretariat@opsswiebodzice.pl 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

W związku z realizacją programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Moduł II 

„Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu Senior +” Gmina 

Świebodzice/Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą: 58-160 Świebodzice,  

ul. Świdnickiej 7 ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego 

obejmującego prowadzenie zajęć „pilates-zdrowy kręgosłup”  dla uczestników Klubu Senior 

+ w Świebodzicach, mieszczącego się przy ul. Osiedle Sudeckie 10 w wymiarze nie 

mniejszym niż 3 godziny tygodniowo, nie większym niż 6 godzin tygodniowo. 

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

01.03.2021 r. - 30.06.2021 r. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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1) Przedłożą ofertę cenowa na załączonym druku oferty, stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego ogłoszenia. 

2) Posiadają wykształcenie, wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia ww. 

zajęć. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w środowisku senioralnym będzie 

dodatkowo punktowane. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie 

zawodowe osoby wykonującej określone w niniejszym zapytaniu czynności. 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) oferta (według zał. nr 1), 

2) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (dyplomy, zaświadczenia, 

certyfikaty, ukończony kurs instruktora specjalności pilates.) 

3) referencje, bądź oświadczenie dot. doświadczenia zawodowego w zakresie 

prowadzenia ww. zajęć w środowisku senioralnym, 

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2). 

 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub mailem każda 

ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku 

przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na numer podany 

przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „OK” uważa 

się za doręczone prawidłowo. 

Tel: 502-336-252 

FAX 74 666 95 81 

Adres e-mail: agata.koperska@opsswiebodzice.pl 

 

6. Termin związania ofertą: 

Oferta zachowuje ważność do dnia 19.03.2021 r. 
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7. Opis sposobu przygotowywania ofert: 

Według załącznika nr 1, ponadto: 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowych i wariantowych. 

2) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) Rozliczenie pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym może być dokonywane w złotych 

polskich (zł, PLN) 

4) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5) Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie a w tytule powinno wskazać się 

wykonawcę oraz numer postępowania (OPS.KS.261.5.2021), w przypadku przesłania drogą 

elektroniczną- tytuł wiadomości jak wyżej. 

 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać na wskazany wyżej adres e-mail, bądź przesłać 

na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach, ul. Świdnicka 7, 

58-160 Świebodzice do dnia 18.02.2021 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

18.02.2021 r. 

 

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

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Cena (C) -70%   C= (cena najkorzystniejszej oferty/cena rozpatrywanej oferty) x 70 

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w środowisku senioralnym (D) – 30% 

Poniżej roku -10 pkt 

Powyżej 1 roku do 2 lat -20 pkt 

Powyżej 2 lat -30 pkt 

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów 

i oświadczeń załączonych do oferty. W przypadku braku w ofercie któregokolwiek 

z wymaganych, wymienionych powyżej dokumentów wezwie Wykonawcę do ich 

uzupełnienia. 



Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt 3 skutkuje wykluczeniem Wykonawcy 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jego ofertę uznaje się 

za odrzuconą. 

 

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty         

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę, którego ofertę uznał za najkorzystniejszą. 

2) Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również 

na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach: 

1) Termin oraz godziny zajęć zostaną ustalone indywidualnie. Z uwagi na 8 godzinny 

system funkcjonowania Klubu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy 

i unieważnienia postępowania, w przypadku braku możliwości wykonania zadania przez 

Wykonawcę w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30. 

2) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy.  

3) Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania  

prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez Zamawiającego oraz stwierdzeniu 

przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania  czynności, będących  

przedmiotem niniejszej umowy.  

 

12. Zastosowanie aspektów społecznych: 

Nie dotyczy. 

 



13. Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki: 

1) Formularz oferty (załącznik nr 1) 

2) Oświadczenie (załącznik nr 2) 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

udzielania zamówień Publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach. 

 

 

 

Zatwierdzam: Z upoważnienia Dyrektora  

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach 

Beata Jankiw 

Świebodzice 09.02.2021 r. 
(data, podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 


