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Ogłoszenie

Numer

2021-19844-41149

Id

41149

Powstaje w kontekście projektu

RPPK.08.03.00-18-0011/19 - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec

Tytuł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy 
Dzikowiec

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-01
1. Zaproszenie do składania ofert
2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
3. Załacznik nr 2 oświadczenie
4. Załacznik nr 3 OPZ
5. Zalacznik nr 4 Wykaz usług
6. Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-01

Data ostatniej zmiany

2021-04-01

Termin składania ofert

2021-04-12 09:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu
Dworska 62
36-122 Dzikowiec
NIP: 8141560969
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Osoby do kontaktu

Urszula  Hahn
tel.: 177442107
e-mail: gopsdzikowiec@onet.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Usługi i wsparcia, poradnictwa i szkoleń dla uczestników pro

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Usługi i wsparcia, poradnictwa i szkoleń dla uczestników projektu  „Wypożyczalnia sprzętu 
rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”
1.�Uwagi ogólne do zadań 
a.�Pojęcie godzina dydaktyczna oznacza jednostkę czasu równą 45 minut.
b.�Pojęcie godzina zegarowa oznacza jednostkę czasu równą 60 minut. 
c.�Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej: 
d.�https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-pr-
omocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja--
aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/
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e.�Dokumentacja zadania obejmuje: dziennik zajęć, listy obecności, ankiety ewaluacyjne, kopie 
certyfikatów, potwierdzenie odbioru certyfikatów.
f.�Dokumentacja zadania obejmuje indywidualne karty usługi doradczej i szkoleniowej, zestawienie 
liczby przeprowadzonych godzin indywidualnego doradztwa i szkolenia, karty czasu pracy doradców 
oraz protokół odbioru usługi.        
g.�Wszystkie materiały szkoleniowe, karty usług doradczych, harmonogram szkoleń,  konspekty 
zajęć, ankiety ewaluacyjne – przed wsparciem i po wsparciu, miesięczne karty czasu pracy 
szkolącego/doradców, listy poświadczające obecność i korzystanie ze świadczeń, dzienniki zajęć, 
zestawienie liczby przeprowadzonych godzin indywidualnego doradztwa i szkolenia, pozostała 
dokumentacja rozliczeniowa każdego z 6 zadań zostanie oznakowana przez Wykonawcę zgodnie z 
aktualnymi zasadami promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 
dostępnymi na stronie internetowej: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promo-
cji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-akt-
ualna-od-1-stycznia-2018-roku/
2.Dokumentacja każdego z zadań musi być prowadzona rzetelnie i na bieżąco. a.Dokumentacja 
przekazywana będzie Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób i w terminach wskazanych we 
wzorze umowy stanowiącym Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz w niniejszym opisie 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie w okresie realizacji danego 
zadania prawo do wglądu w dokumentację  zadania oraz prawo do żądania kserokopii dowolnej 
części dokumentacji danego zadania. Zamawiający zastrzega, że lista poświadczająca uzyskanie 
świadczeń w ramach danego zadania (tj. obiad lub serwis kawowy lub transport lub nocleg lub 
materiały szkoleniowe) winna obejmować wszystkie uzyskane świadczenia na 1 liście. 
b.Wykonawca przeprowadza ewaluację zajęć – dokonuje oceny szkolenia przed jego rozpoczęciem 
(ankieta ex ante) i po zakończeniu (ankieta ex post) za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych 
zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego;
c.Zobowiązuje się Wykonawcę z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 do przestrzegania zasad 
sanitarnych i środków ostrożności przez kadrę szkolącą.
d. Działania edukacyjne będą prowadzone wyłącznie przez absolwentów kierunków medycznych oraz 
absolwentów kierunku zdrowie publiczne.
e.Zamawiający we własnym zakresie zapewnia salę do prowadzenia zajęć. 
f.Zamawiający zapewni środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące dla 
uczestników projektu 30 OF).
 

4.REALIZACJA ŚCIEŻKI WSPARCIA   
1.�Zadanie nr 1 – Szkolenie dla opiekunów faktycznych  - zajęcia z lekarzem  
1.�Zajęcia obejmują następującą tematykę: zalecenia lekarskie w danych jednostkach chorobowych, 
sposób leczenia OS/N z danym schorzeniem, niepełnosprawnością, metody leczenia, polecane 
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ośrodki lecznicze, czynniki sprzyjające poprawie stanu zdrowia OS/N, zalecenia dla opiekunów 
faktycznych w zakresie profilaktyki COVID – 19.  
2.�Zajęcia obejmują 5 spotkań po 4 godziny dla 1 grupy szkoleniowej tj. 20 h dydaktycznych zajęć 
dla  grupy 8-12 osób.  Razem 60 h  dydaktycznych dla 3 grup szkoleniowych liczących łącznie 3o 
osób. 
3.�Wykonawca zapewnia w każdym dniu szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia serwis 
kawowy obejmujący wodę, kawę, herbatę i przekąski.       
4.�Wykonawca zapewni materiały biurowe (notes, długopis, teczka) wraz z pendrive dla 30 
uczestników projektu OF.
5.�Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia.
6.�Łączna liczba osób – 30 osób.
7.�Łączna liczba certyfikatów – 30 .
8.�Łączna liczba godzin dydaktycznych – 60 godz.
9.�Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy do 19.11.2021 r.

2.�Zadanie nr 2 – Szkolenie dla opiekunów faktycznych  - zajęcia z fizjoterapeutą
1.�Zajęcia obejmują następującą tematykę: metody i techniki rehabilitacji OS/N, ćwiczenia 
wpływające na poprawę dobrostanu zdrowia OS/N,  instruktaż właściwego wykonywania ćwiczeń w 
środowisku domowym dostosowanych do danych schorzeń, niepełnosprawności, właściwa obsługa 
sprzętu rehabilitacyjnego, dobra praktyki rehabilitacji OS/N
2.�Zajęcia obejmują 10 spotkań po 4 godziny dydaktyczne dla 1 grupy szkoleniowej tj. 40 h 
dydaktycznych zajęć dla  grupy 8-12 osób.  Razem 120 h  dydaktycznych dla 3 grup szkoleniowych 
liczących łącznie 3o osób. 
3.�Wykonawca zapewnia w każdym dniu szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia serwis 
kawowy obejmujący wodę, kawę, herbatę i przekąski.       
4.�Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia.
5.�Łączna liczba osób – 30 osób.
6.�Łączna liczba certyfikatów – 30 .
7.�Łączna liczba godzin dydaktycznych – 120 godz.
8.�Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy do 19.11.2021 r.

3.�Zadanie nr 3 – Szkolenie dla opiekunów faktycznych  - zajęcia z pielęgniarką / pielęgniarzem  
1.Zajęcia obejmują następującą tematykę: właściwa opieka i pielęgnacja OS/N, podawanie 
medykamentów, techniki pielęgnacji, zalecenia higieniczne, zalecenia i dobre praktyki wpływające na 
poprawę stanu zdrowia lub utrzymanie dobrostanu zdrowia  OS/N, wykonywanie zaleceń lekarskich
2.Zajęcia obejmują 10 spotkań po 4 godziny dydaktyczne dla 1 grupy szkoleniowej tj. 40 h 
dydaktycznych zajęć dla  grupy 8-12 osób.  Razem 120 h  dydaktycznych dla 3 grup szkoleniowych 
liczących łącznie 3o osób. 
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3. Wykonawca zapewnia w każdym dniu szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia serwis 
kawowy obejmujący wodę, kawę, herbatę i przekąski.       
4. Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia.
5. Łączna liczba osób – 30 osób.
6. Łączna liczba certyfikatów – 30 .
7. Łączna liczba godzin dydaktycznych – 120 godz.
8. Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy do 19.11.2021 r.

4. Zadanie nr 4 –  Indywidualne poradnictwo psychologiczne 
1.�Realizacja indywidualnych konsultacji z psychologiem – w zakresie metod wsparcia 
psychologicznego OS/N, techniki integracji z otoczeniem, zminimalizowania izolacji, 
przeciwdziałania depresji starczej.
2.�Usługa obejmuje łącznie maksymalnie 90 godzin zegarowych (średnio po około 3 godzin na 30 
uczestników).
3.�Forma przeprowadzonych szkoleń – konsultacje indywidualne.
4.�Łączna liczba osób –  30 osób.
5.�Łączna liczba godzin zegarowych – maksymalnie 90 godzin
6.�Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy do 19.11.2021 r.

5.�Zadanie nr 5 – Szkolenie praktyczne dla opiekunów faktycznych w miejscu zamieszkania osoby 
niesamodzielnej - zajęcia z rehabilitantem
1.�Zajęcia obejmują następującą tematykę: praktyczne ćwiczenia z zakresu - ćwiczenia wpływające 
na poprawę dobrostanu zdrowia OS/N,  instruktaż właściwego wykonywania ćwiczeń w środowisku 
domowym dostosowanych do danych schorzeń, niepełnosprawności, właściwa obsługa sprzętu 
rehabilitacyjnego, dobra praktyki rehabilitacji OS/N
2.�Zajęcia obejmują 1 spotkanie po 2 godziny dydaktyczne dla każdego  z opiekunów faktycznych 
łącznie dla 3o osób.  Łącznie 60 h dydaktycznych.
3.�Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia.
4.�Łączna liczba osób – 30 osób.
5.�Łączna liczba certyfikatów – 30 .
6.�Łączna liczba godzin dydaktycznych – 60 godz.
7.�Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy do 19.11.2021 r.

6.�Zadanie nr 6 – Szkolenie praktyczne dla opiekunów faktycznych w miejscu zamieszkania osoby 
niesamodzielnej - zajęcia z pielęgniarką
1.�Zajęcia obejmują następującą tematykę: praktyczne ćwiczenia z zakresu - właściwa opieka i 
pielęgnacja OS/N, podawanie medykamentów, techniki pielęgnacji, zalecenia higieniczne, zalecenia 
i dobre praktyki wpływające na poprawę stanu zdrowia lub utrzymanie dobrostanu zdrowia  OS/N, 
wykonywanie zaleceń lekarskich
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2.�Zajęcia obejmują 1 spotkanie po 2 godziny dydaktyczne w miejscu zamieszkania ON/S dla 
opiekuna faktycznego łącznie dla 3o osób.  Łącznie 60 h dydaktycznych.
3.�Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia.
4.�Łączna liczba osób – 30 osób.
5.�Łączna liczba certyfikatów – 30 .
6.�Łączna liczba godzin dydaktycznych – 60 godz.
7.�Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy do 19.11.2021 r.

Kody CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
85311100-3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych
85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
85312400-3 Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podkarpackie

Powiat

kolbuszowski

Gmina

Dzikowiec

Miejscowość

Wilcza Wola

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1)�Załącznik Nr 1 Formularz oferty
2)�Załącznik Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
3)�Załącznik nr 4  Wykaz usług do oceny oferty w kryterium Doświadczenie Wykonawcy
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Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, z podaniem  przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane -załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie ustala szczególnych wymagań w odniesieniu do tego warunku.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający nie ustala szczególnych wymagań w odniesieniu do tego warunku.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie ustala szczególnych wymagań w odniesieniu do tego warunku.

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie ustala szczególnych wymagań w odniesieniu do tego warunku.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający nie ustala szczególnych wymagań w odniesieniu do tego warunku.
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.Cena brutto oferty(C)-  60% C min/ Co x 60
gdzie: C min –najniższa cena spośród ocenianych ofert
Co –cena ocenianej oferty
2.Doświadczenie(D)- 40% �Do / D max  x 40
Do – liczba godzin świadczenia usług z ocenianej oferty 
D max – największa liczba godzin świadczenia usług spośród ocenianych ofert

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-04-01 - data opublikowania

-> 2021-04-12 09:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


