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Łęczna, dnia  19.02.2020r.  

 

 

 

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Nr  01/EFS/2020 –  

3-DNIOWE WYJAZDOWE WARSZTATY REHABILITACYJNO-ZDROWOTNE 

 

 

w związku z realizacją projektu pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!" współfinansowanego                                

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  

 

 

I. Zamawiający:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łęcznej, ul. Staszica 9,                            21 

-010 Łęczna 

tel. 81 53 15 384     fax 81 44 58 801 

e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl 

strona internetowa: www.pcprleczna.pl 

BIP: www.bip.pcprleczna.pl 

 

 

zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest: 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego                 

(24h dydakt.–3 dni x 8h dydakt.) grupowego wyjazdu rehabilitacyjno-zdrowotnego dla 

40  uczestniczek/uczestników projektu (UP) pn. „NIEMOŻLIWE A JEDNAK!” 

realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 

„Włączenie społeczne”, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym z myślą 

o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 

zatrudnienie”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”. 

2. W warsztatach wyjazdowych weźmie udział  grupa  40 osób niepełnosprawnych:                          

20 kobiet w wieku 21-61 lat (w tym 1 kobieta poruszająca się z pomocą osoby drugiej 

lub wózka inwalidzkiego) oraz 20 mężczyzn w wieku 18 - 64 lata (w tym                                      

1 mężczyzna poruszający się z pomocą balkonika i 1 mężczyzna z problemem ze 

wzrokiem z powodu braku widzenia oka  prawego). Wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjno-

zdrowotne są niezbędne w celu osiągnięcia założeń, zgodnie z celem głównym projektu. 

Przygotują zdrowotnie UP do udziału w kolejnych formach  wsparcia w projekcie oraz 

przyczynią się do poprawy  stanu zdrowia osób niepełnosprawnych, a także zmiany 

postrzegania własnych możliwości i postaw społecznych. 

http://www.pcprleczna.pl/
http://www.bip.pcprleczna.pl/
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3. Przedmiot zamówienia ma na celu poprawę kondycji zdrowotnej UP, intensyfikację 

aktywności społeczno-zawodowej, poznanie swoich możliwości, wzrost poczucia 

własnej wartości oraz oderwanie się od codziennych problemów.  

4. Usługa skierowana będzie do osób niepełnosprawnych ze schorzeniami: 

- narządu ruchu, 

-  narządu wzroku, 

- układu krążenia, 

- układu oddechowego, 

- układu pokarmowego, 

- układu moczowo-płciowego, 

- choroby neurologiczne, 

- epilepsja, 

- choroby psychiczne, 

- upośledzenie umysłowe, 

- inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, 

itd.; 

5. Wykonawca zobowiązany będzie zorganizować i przeprowadzić wyjazdowe warsztaty 

rehabilitacyjno-zdrowotne dla 40 UP, w tym: 

1) zapewnić kadrę: rehabilitanta i/lub, fizjoterapeutę i/lub dietetyka i/lub specjalistę                  

ds. edukacji zdrowotnej, 

2) opracować program merytoryczny wyjazdu, 

3) UP winni być objęci 2 zabiegami rehabilitacyjnymi dziennie na podstawie zlecenia 

wydanego przez lekarza lub rehabilitanta pełniącego dyżur w ośrodku, indywidualnie 

dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia                              

i rodzaju dysfunkcji tych osób, 

4) zapewnić pełną obsługę wyjazdu, w tym transport uczestników, zakwaterowanie wraz 

z wyżywieniem, zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, dzięki którym UP będą mogli utrwalać zdobytą wiedzę                         

nt. możliwości, sposobów poprawy kondycji zdrowotnej, 

5) zajęcia integracyjne (również np. poza ośrodkiem) oraz  aktywne spędzanie czasu 

wolnego o charakterze społeczno-edukacyjnym: w tym co najmniej 1 wycieczka                                  

z przewodnikiem do miejsca/miejsc atrakcyjnych turystycznie-wycieczki 

krajoznawcze, 

6) ponadto Wykonawca zapewni zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport dla maks.            

2 pracowników  z ramienia Zamawiającego, którzy wezmą  udział  w wyjeździe                                    

w celu przeprowadzenia monitoringu i kontroli prawidłowości realizacji usługi oraz 

bieżącego wsparcia, opieki  i pomocy udzielanego 40 UP podczas całego pobytu; 

6. Wyjazdowe warsztaty rehabilitacyjno-zdrowotne będą odbywały się w miejscu 

dostosowanym  do potrzeb osób niepełnosprawnych, z lokalizacją sprzyjającą 

procesowi rehabilitacyjno-zdrowotnemu oraz odpoczynkowi psychofizycznemu, 

integracji, oderwaniu się od codzienności. UP otrzymają pakiet materiałów 

szkoleniowych,  dzięki którym będą mogli utrwalać zdobytą wiedzę. Materiały muszą 

być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
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7. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi rehabilitacyjno-zdrowotnej wraz z 

zapleczem szkoleniowym oraz  hotelarsko-gastronomicznej – łącznie 3 dni                                     

(2 noclegi) w ośrodku z pełnym wyżywieniem, dla 42 osób, w tym:                                        

40 uczestników/uczestniczek (20 kobiet i 20 mężczyzn)  projektu „NIEMOŻLIWE                     

A JEDNAK!" oraz 2 pracowników z ramienia Zamawiającego, którzy wezmą  udział  

w wyjeździe w celu przeprowadzenia monitoringu i kontroli prawidłowości realizacji 

usługi oraz bieżącego wsparcia, opieki   i pomocy udzielanego 40 UP podczas całego 

pobytu. 

8. W skład usługi wchodzą: 

1) noclegi w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych lub maksymalnie trzyosobowych 

(preferowane pokoje  jednoosobowe i dwuosobowe)  dla  42 osób – pokoje z 

oddzielnymi łóżkami, z pełnym węzłem sanitarnym (WC, kabina prysznicowa i/lub 

brodzik i/lub wanna, umywalka), z dostępem do ciepłej wody.                          W 

pokojach powinny znajdować się, co najmniej: stolik, wieszak ścienny na odzież 

wierzchnią, lampka nocna, oświetlenie górne, bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej 

jednego gniazdka elektrycznego przy miejscu do pracy, telewizor - pokoje dostosowane 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych, 

2) zapewnienie całodziennego wyżywienia, tj. śniadania, obiadu, kolacji oraz przerw 

kawowych podczas zajęć dla  42 osób, 

3) zapewnienie transportu autokarem, busem dla  42 osób   w obie strony: wyjazd                             

i powrót spod siedziby Zamawiającego do wskazanego ośrodka i z powrotem                            

(w formie zorganizowanego transportu), 

4) zapewnienie ubezpieczenia dla każdego uczestnika wyjazdu na czas jego trwania - 

NNW o sumie ubezpieczeń  co najmniej 10 000 zł na wypadek 100% trwałego 

uszczerbku na zdrowiu  i 7 500 zł na wypadek śmierci, 

5) uiszczenie opłaty uzdrowiskowej/klimatycznej za wszystkich uczestników pobytu                      

(42 osoby), jeśli wymagać tego będzie lokalizacja ośrodka, 

6) zapewnienie sali szkoleniowej na zajęcia grupowe w  obiekcie, w którym 

zakwaterowani zostaną uczestnicy wyjazdu, 

7) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków całego wyjazdu, 

8) zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry, która przeprowadzi zajęcia, zabiegi 

rehabilitacyjne, ćwiczenia usprawniające psychoruchowo,  

9) przedstawienie programu wyjazdu ze szczegółowym rozpisaniem tematyki zajęć 

warsztatowych, zajęć integracyjnych, aktywnych form  spędzania czasu wolnego                    

o charakterze społeczno-edukacyjnym: w tym co najmniej 1 wycieczki                                          

z przewodnikiem do miejsca/miejsc atrakcyjnych turystycznie – wycieczki 

krajoznawczej, 

10) w razie zaistniałej potrzeby zapewnienie opieki medycznej wraz z lekami pierwszej 

pomocy (pielęgniarka z uprawnieniami i  lekarz na każde wezwanie); 

 

Zamawiający zastrzega również, że do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

1) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania przez 

uczestniczkę/uczestnika udziału w warsztatach wyjazdowych, 
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2) wystawienie  w terminie do 30 dni po zakończeniu wyjazdu rehabilitacyjno-

zdrowotnego rachunku/faktury z 30 dniowym terminem płatności, 

3)  umieszczenie w widocznym miejscu informacji o współfinansowaniu  wyjazdowego 

rehabilitacyjno-zdrowotnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem pn. 

„NIEMOŻLIWE A JEDNAK!”; 

9. Wymagania dotyczące specyfikacji obiektu: 

1) obiekt usytuowany w atrakcyjnej miejscowości turystyczno-wypoczynkowej,                            

z lokalizacją sprzyjającą procesowi rehabilitacyjno-zdrowotnemu oraz odpoczynkowi 

psychofizycznemu, integracji, oderwaniu się UP od codzienności - ośrodek                              

w odległości max. do 100 km od Łęcznej, siedziby Zamawiającego, 

2) miejscem pobytu uczestników musi być ośrodek rehabilitacyjny prowadzący turnusy 

rehabilitacyjne lub ośrodek posiadający odpowiednią bazę zabiegową (zaplecze 

rehabilitacyjne) ze względu na rehabilitację, którą muszą być objęte osoby 

niepełnosprawne uczestniczące w tym wyjeździe, 

3) obiekt w dobrym stanie technicznym, teren ośrodka ogrodzony i bezpieczny oraz 

dysponujący co najmniej jedną salą szkoleniową dla min. 40 osób, 

4) Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników wyjazdu w domkach, 

5) obiekt musi spełniać odpowiednie wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony 

przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska 

określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

i ochronie środowiska,  

6) w celu zapewnienia równości  szans i niedyskryminacji, w tym dostępności  dla osób                         

z niepełnosprawnościami obiekt musi posiadać bazę lokalową przystosowaną 

do potrzeb osób niepełnosprawnych mających problemy w poruszaniu się (bez barier 

architektonicznych), w tym z dysfunkcją narządu ruchu i osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa w 

zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób                                                   z 

niepełnosprawnościami. Powyższe tyczy się wszystkich pomieszczeń, z których będą 

korzystać uczestnicy wyjazdu, tj. pokoje, pomieszczenia gdzie będą odbywać się 

zajęcia, jadalnia, toalety, węzły komunikacyjne: 

a) ciągi komunikacyjne dostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich                              

( np. winda, platforma przyschodowa, pochylnia wewnętrzna, zewnętrzna),  

b) przystosowane toalety zawierające  odpowiednią przestrzeń manewrową oraz 

prysznic umożliwiający wjazd osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim 

wyposażony w poręcz i siedzisko (może być siedzisko dostawiane), zamontowane 

poręcze, uchwyty umożliwiające  przesiadanie się na miskę ustępową osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, z pomocą balkonika; 

7) Zamawiający preferuje aby pomieszczenia, z których będą korzystać uczestnicy 

wyjazdu znajdowały się na parterze budynku bądź ich lokalizacja była bezpośrednio 

przy urządzeniu transportującym np. windzie, 

8) obiekt o standardzie minimum 2*, 
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9) zakwaterowanie z zapleczem socjalnym i sanitarnym, pokoje jednoosobowe, 

dwuosobowe  lub maksymalnie trzyosobowe (preferowane pokoje  jednoosobowe                       

i dwuosobowe) z pełnym węzłem sanitarnym, dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych, 

10) Zamawiający wymaga zakwaterowania uczestników w jednym budynku przez cały czas 

trwania wyjazdu, 

11) zapewnienie sali szkoleniowej w  obiekcie, w którym zakwaterowani zostaną uczestnicy 

wyjazdu, z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, laptop, ekran na statywie, flipchart 

wraz z papierem) dla min. 40 osób. Sala szkoleniowa musi być dostępna dla osób  

poruszających się  na wózkach inwalidzkich, dobrze wentylowana lub klimatyzowana, 

wyposażona w wygodne miejsca do siedzenia i stoliki, 

12) zaplecze rekreacyjne: udostępnione SPA i/lub kryty basen, oraz dodatkowo np. kręgle 

i/lub bilard i/lub tenis stołowy i/lub piłkarzyki, itp., 

13) własna restauracja/jadalnia/stołówka w tym samym budynku, co noclegi i sala 

szkoleniowa, dostosowana  dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich -

powinien znajdować się stół lub stoły umożliwiające swobodne podjechanie wózkiem 

w podobny sposób, jak podsuwa się krzesło pod stół, aby UP mógł  komfortowo 

spożywać posiłki; 

 

10. Specyfikacja posiłków: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnego serwisu gastronomicznego 

związanego z wyżywieniem, tzn. przygotowaniem, obsługą kelnerską, nakryciem 

stołów, zapewnieniem zastawy ceramicznej lub szklanej (nie dopuszcza się stosowania 

jednorazowych naczyń, plastikowych, papierowych: kubeczków, sztućców, talerzy itp.) 

oraz innych naczyń niezbędnych do serwowania zimnych                         i ciepłych 

posiłków w formie bufetu szwedzkiego (np. podgrzewacze, warniki, zaparzacze, 

termosy), 

2) posiłki dla każdego uczestnika powinny być podane na ciepło na zastawie ceramicznej  

lub szklanej z kompletem sztućców srebrnych lub ze stali nierdzewnej i serwetek. Obiad 

może być dostarczony jako wyporcjowany lub porcjowanie może odbywać się w chwili 

podania, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków z pełnowartościowych, 

świeżych produktów z ważnymi terminami przydatności do spożycia,  

4) posiłki muszą być podawane w innej sali niż sala, w której prowadzone są zajęcia 

warsztatowe, 

5)  Wykonawca zapewni dla całej grupy uczestników wyjazdu posiłki przygotowywane             

i serwowane zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi               

w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.               

z 2019r., poz. 1252). Posiłki muszą być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom 

zarówno pod względem ilości, jakości oraz wartości odżywczych odpowiednich do 

wieku. Przyjmuje się, że pierwszego dnia pobytu posiłki zaczynają się od obiadu oraz 

kończą się obiadem – ostatniego dnia pobytu. Ponadto Wykonawca zapewni dla 

wszystkich uczestników wyjazdu suchy prowiant na drogę powrotną: sok owocowy             
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0,5-1 l/ 1 UP i/lub woda gazowana i /lub niegazowana 0,5 l/ 1 UP,  owoc – 1 szt./ 1 UP, 

kanapka lub batonik – 1 szt. / 1 UP, 

6)  śniadanie (w drugi i trzeci dzień pobytu) w formie stołu szwedzkiego powinno składać 

się m.in. z: pieczywa pszennego i razowego (chleba i bułek), wędlin, twarogu białego, 

serów żółtych, masła, jogurtów naturalnych i owocowych, dżemu owocowego, miodu, 

płatków, mleka, jajecznicy, naleśników i/lub racuchów oraz kiełbasek lub parówek  na 

ciepło, sałatki min. jeden rodzaj, świeżych warzyw np. pomidorów, ogórków, świeżych 

owoców - co najmniej 3 rodzaje np. jabłka, banany, pomarańcze, mandarynki, 

winogron, kiwi, itp. oraz ciepłych napoi: kawy sypanej                    i rozpuszczalnej, 

herbaty ekspresowej: owocowej, zwykłej czarnej, zielonej wraz                   z dodatkami 

– śmietanką, mlekiem, cukrem, słodzikiem, cytryną  i napoi zimnych: wody mineralnej 

gazowanej, niegazowanej oraz soków owocowych  - co najmniej                 2 rodzaje. 

Śniadania powinny być zapewnione w tym samym obiekcie,  w którym zakwaterowani 

będą uczestnicy wyjazdu, 

7) obiad serwowany (w pierwszy, drugi  i trzeci dzień pobytu), składający się co najmniej 

z: zupy, dania głównego: mięsa, dodatków (np. puree ziemniaczane, ziemniaki 

zapiekane, frytki lub ryż, kasza, kluski, itp.), sałatki lub/i surówki, deseru oraz ciepłych 

napoi: kawy sypanej i rozpuszczalnej, herbaty ekspresowej: owocowej, zwykłej czarnej, 

zielonej wraz z dodatkami – śmietanką, mlekiem, cukrem, słodzikiem, cytryną  oraz  

napoi zimnych: wody mineralnej gazowanej, niegazowanej  i soków owocowych  co 

najmniej 2 rodzaje. Obiad powinien być zapewniony w tym samym obiekcie, w którym 

zakwaterowani będą uczestnicy wyjazdu, 

8) kolacja integracyjna w pierwszy dzień pobytu i w drugi dzień pobytu (wieczorek, 

kolacja pożegnalna) połączone z zabawą integracyjną np. przy muzyce i/lub karaoke, w 

formie stołu szwedzkiego powinna składać się m.in.  z: 2 ciepłych dań,  zimnej płyty 

(wędlin, serów żółtych, nabiału, świeżych warzyw np. pomidorów, ogórków, 

przekąsek, np. koreczki, kanapki bankietowe, sałatka) pieczywa pszennego i razowego 

(chleba  i bułek), masła, ciast pieczonych min. 2 rodzaje, deseru  oraz ciepłych napoi: 

kawy sypanej i rozpuszczalnej, herbaty ekspresowej: owocowej, zwykłej czarnej, 

zielonej wraz z dodatkami – śmietanką, mlekiem, cukrem, słodzikiem, cytryną i napoi 

zimnych: wody mineralnej gazowanej, niegazowanej oraz soków owocowych  co 

najmniej 2 rodzaje, świeżych owoców - co najmniej 3 rodzaje np. jabłka, banany, 

pomarańcze, mandarynki, winogron, kiwi, itp. Kolacja powinna być zapewniona                     

w tym samym obiekcie, w którym zakwaterowani będą uczestnicy wyjazdu, 

9) przerwy kawowe w trakcie warsztatów – bez ograniczeń ilościowych                                    i 

czasowych: ciepłe napoje: kawa sypana i rozpuszczalna, herbaty ekspresowe owocowe, 

zwykła czarna, zielona wraz z dodatkami – śmietanką, mlekiem, cukrem, słodzikiem, 

cytryną oraz napoje zimne: woda mineralna gazowana, niegazowana                        i 

soki owocowe  co najmniej 2 rodzaje, ciastka kruche co najmniej 3 rodzaje,  ciasta 

pieczone co najmniej  2 rodzaje, słone przekąski co najmniej 2 rodzaje, kanapki 

bankietowe oraz świeże owoce- co najmniej 3 rodzaje  np. jabłka, banany, pomarańcze, 

mandarynki, winogron, kiwi, itp., 

10) zapewniane wyżywienie musi uwzględniać indywidualne potrzeby uczestników 

wynikające z ich wymogów zdrowotnych: 
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 a) dla 1 uczestniczki menu bezglutenowe (dieta bezglutenowa - celiakia), 

 b)  dla 1 uczestniczki  i 1 uczestnika dieta cukrzycowa; 

 

11. Wymagania dotyczące transportu: 

1) Wykonawca usługi zobowiązany jest do zapewnienia transportu dla grupy 42 osób - 

transport uczestników autokarem/busem w obie strony. Wyjazd  i powrót spod siedziby 

Zamawiającego, 

2) do celów realizacji zamówienia Wykonawca powinien dysponować środkiem 

transportu w pełni sprawnym technicznie, posiadającym ważne badania techniczne, 

ważne ubezpieczenie min. OC, NNW. Środek transportu musi posiadać sprawny system 

klimatyzacji/ogrzewania, 

3) zapewnienie wykwalifikowanego kierowcy posiadającego wymagane przepisami 

prawa dokumenty, 

4) usługa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi transportu 

osób, w tym wymagane prawem zezwolenia i licencje dla firmy przewozowej, 

5) przewóz i powrót uczestników  warsztatów  będzie  odbywał się w godzinach 

dziennych, 

6) w grupie uczestników wyjazdu  znajdują się osoby wymagające specjalnych środków  

transportu: 1 UP poruszający się z pomocą balkonika, 1 UP poruszający  się  przy 

pomocy wózka inwalidzkiego, 

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia stanu technicznego środka  

transportu przez policję w dniu wyjazdu i powrotu; 

 

12. Wymagania dotyczące zajęć warsztatowych rehabilitacyjno-zdrowotnych: 

 

1) Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do przeprowadzenia 

warsztatów, tj.: rehabilitanta i/lub fizjoterapeutę i/lub specjalistę ds. edukacji 

zdrowotnej i/lub dietetyka. Kadra prowadząca warsztaty grupowe będzie  używała 

języka łatwego i przyjaznego obu płciom, 

2) wyjazd rehabilitacyjno-zdrowotny zrealizowany zostanie w formie warsztatów 

obejmujących wykłady, pogadanki i ćwiczenia. Obejmie m.in: realizację zespołu 

ćwiczeń usprawniających psychoruchowo, uwzględniających rodzaje 

niepełnosprawności  UP, opracowanie i realizację form spędzania czasu wolnego                   

o charakterze zdrowotnym, dostosowanych do osób  niepełnosprawnych, ich potrzeb                    

i możliwości. UP mogą być podzieleni na grupy w zależności od indywidualnych 

możliwości uczestniczenia w zajęciach związanych z rodzajem niepełnosprawności 

Zakres tematyczny obejmie m.in.:  

a) ćwiczenia, masaże ogólnousprawniające, wzmacniające poszczególne partie ciała, 

gimnastykę, wykorzystywanie sprzętu do usprawniania poszczególnych partii ciała, 

b) ćwiczenia z elementami tańca,  

c) ćwiczenia w wodzie,  

d) pogadanki o tematyce zdrowotnej: niepełnosprawność a potrzeby osób 

niepełnosprawnych; zdrowie niepełnosprawnych osób młodych i starszych, zasady 
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higieny osobistej, odpowiednie odżywianie się, eliminowanie nałogów, metody 

relaksacyjne, zaprezentowanie elementów  makijażu korekcyjnego; 

3) Wykonawca winien dysponować kadrą : 

a) osobą rehabilitanta i/lub fizjoterapeutą, posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu 

fizjoterapii z co najmniej  rocznym doświadczeniem z zakresu  rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych z różnymi rodzajami i stopniami  niepełnosprawności, 

i/lub 

b) osobą dietetyka, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie na kierunku dietetyka, 

z co najmniej  rocznym doświadczeniem z zakresu dietetyki i/lub która odbyła 

odpowiednie co najmniej jedno szkolenie/kurs z zakresu zdrowego odżywiania, 

i/lub  

c) osobą specjalisty ds. edukacji zdrowotnej posiadającą wykształcenie co najmniej 

średnie oraz ukończony co najmniej jedno szkolenie/kurs z zakresu tematyki określanej 

jako zdrowy styl życia; 

4) Wykonawca opracuje program wyjazdu ze szczegółowym rozpisaniem programu zajęć 

warsztatowych: 

a) przykładowy zakres tematyczny zajęć prowadzonych przez rehabilitanta i/lub 

fizjoterapeutę (teoria, wykład i zajęcia z elementami rehabilitacji indywidualnej                         

i grupowej): 

1. Terapia manualna 

2. Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane 

3. Ćwiczenia różne (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne 

wolne, izometryczne) 

4. Nauka poruszania się 

5. Ćwiczenia ogólno usprawniające  

6. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie 

7. Leczenie ruchem - odpowiednio dobrana gimnastyka wykorzystująca sprzęt 

rehabilitacyjny z zastosowaniem najnowszych metod leczniczych 

8. Ćwiczenia ruchowe rekreacyjno-usprawniające np. ćwiczenia z elementami tańca, 

ćwiczenia w wodzie, itp. 

 

b) przykładowy zakres tematyczny zajęć prowadzonych przez dietetyka: (teoria,  

szkolenie, wykład, pogadanka): 

1. Poznanie zasad żywienia człowieka zdrowego  

2. Poznanie zasad żywienia człowieka chorego (np. dieta bezglutenowa, cukrzycowa) 

3. Ocena stanu odżywiania  

4. Oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia  

5. Poznanie zasad zapobiegania chorobom zależnym od żywienia  

6. Nauka kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich 

przechowywania  

7. Poznanie biochemicznych podstaw żywienia, itp. 

 

c) przykładowy zakres tematyczny zajęć prowadzonych przez specjalistę ds. edukacji 

zdrowotnej (teoria, szkolenie, wykład, pogadanka): 
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1. Przestrzeganie zasad higieny osobistej 

2. Podtrzymywanie wysokiego poziomu wszechstronnej aktywności ruchowej 

3. Prawidłowe odżywianie się 

4. Hartowanie organizmu 

5. Utrzymywanie sił obronnych organizmu w stałej gotowości 

6. Rozwijanie umiejętności walki ze stresem 

7. Kształtowanie i umacnianie postawy aktywnej, zapewniającej radzenie sobie                                

w różnych sytuacjach życiowych 

8. Wyeliminowanie nałogów 

9. Metody relaksacyjne 

10. Zaprezentowanie elementów makijażu korekcyjnego 

11. Życzliwość dla innych, itp.  

5) każdy z UP będzie miał zapewnioną możliwość skorzystania z  2 zabiegów 

rehabilitacyjnych dziennie, wybranych  wg wskazań lekarza lub rehabilitanta (1 UP x 2 

zabiegi dziennie x 3 dni, tj. łącznie 6 zabiegów/1 UP), 

6) Wykonawca opracuje program zajęć integracyjnych, aktywnych form  spędzania czasu 

wolnego o charakterze społeczno-edukacyjnym: w tym co najmniej 1 wycieczki                        

z przewodnikiem do miejsca/miejsc atrakcyjnych turystycznie – wycieczki 

krajoznawczej, 

7) Wykonawca zapewni komplet materiałów szkoleniowych  dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych dla każdej uczestniczki/uczestnika warsztatów, zgodnie                   

z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata                              

2014-2020  oraz Załącznikiem Nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-

2010 (w tym teczkę, notes, długopis, oraz materiały szkoleniowe – 1 komplet 

przekazany także dla Zamawiającego), 

8) Wykonawca zobowiązany jest do ologowania materiałów szkoleniowych, zgodnie                   

z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego, tj. znakiem Funduszy Europejskich, 

barwami RP i znakiem Unii Europejskiej oraz oficjalnym logo promocyjnym 

województwa lubelskiego  (umieszczanie barw RP dotyczy wyłącznie materiałów                   

w wersji pełno kolorowej), 

9) Wykonawca oznaczy pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie                   

z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego, tj. znakiem Funduszy Europejskich, 

barwami RP i znakiem Unii Europejskiej oraz oficjalnym logo promocyjnym 

województwa lubelskiego  (umieszczanie barw RP dotyczy wyłącznie materiałów                 

w wersji pełno kolorowej), 

10) Wykonawca jest zobowiązany do informowania uczestniczek/uczestników                                                

o współfinansowaniu realizacji zajęć rehabilitacyjno-zdrowotnych w ramach  projektu 

„NIEMOŻLIWE A JEDNAK!" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
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11) Wykonawca wystawi uczestniczkom/uczestnikom zaświadczenia o udziale                          

w warsztatach rehabilitacyjno-zdrowotnych, zawierające informację o ich tematyce, 

dacie przeprowadzenia oraz wymiarze godzin, 

12) w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w oryginale: listy obecności, dzienniki zajęć, rejestr potwierdzający 

odbiór kompletu materiałów szkoleniowych, rejestr potwierdzający odbiór 

zaświadczeń, oraz kserokopie wydanych zaświadczeń potwierdzonych za zgodność                

z oryginałem. Wykonawca w/w dokumentację oznaczy zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego, tj. znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP                          

i znakiem Unii Europejskiej oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa 

lubelskiego  (umieszczanie barw RP dotyczy wyłącznie materiałów w wersji pełno 

kolorowej), 

13) Zamawiający wymaga zapewnienia dla uczestniczek/uczestników wyjazdu zaplecza 

rekreacyjnego: udostępnienia SPA i/lub krytego basenu, oraz dodatkowo np. kręgli i/lub 

bilarda i/lub tenisa stołowego i/lub piłkarzyków, itp., organizacji zajęć integracyjnych 

(również np. poza ośrodkiem) oraz organizacji czasu wolnego - aktywnego spędzania 

czasu o charakterze społeczno-edukacyjnym: w tym co najmniej 1 wycieczki z 

przewodnikiem do miejsca/miejsc atrakcyjnych turystycznie-wycieczki krajoznawczej, 

14) Wykonawca  będzie realizował przedmiot zamówienia z zachowaniem  zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób                                                  z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans  kobiet i mężczyzn; 

 

III. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

 

80500000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

85312500-4  Usługi rehabilitacyjne 

55100000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą  

60140000-1 Transport osób 

66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

 

IV. Tryb udzielania zamówienia: 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi prowadzone będzie                                      z 

wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 

4 pkt 8 ustawy. 

2. Zamówienie udzielane będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra  Rozwoju i Finansów w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 
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V. Termin  realizacji zamówienia:  

 

1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 3 kolejnych 

następujących po sobie  dni w m-cu marcu 2020r., tj. między 01.03.-31.03.2020r. 

2. Ze względu na dużą grupę uczestników wyjazdu dopuszcza się podzielenie uczestników 

na 2 grupy w dwóch różnych terminach (2 grupy po 20 osób + 2 pracowników z 

ramienia Zamawiającego, czyli 2 grupy po 22 osoby, co należy uwzględnić w kalkulacji 

szacowania  wartości przedmiotu zamówienia). 

 

VI. Miejsce  realizacji zamówienia:  

 

Obiekt usytuowany w atrakcyjnej miejscowości turystyczno-wypoczynkowej                                                   

w odległości max. do 100 km od  Łęcznej - ośrodek rehabilitacyjny prowadzący turnusy 

rehabilitacyjne lub ośrodek posiadający odpowiednią bazę zabiegową (zaplecze 

rehabilitacyjne) ze względu na rehabilitację, którą muszą być objęte osoby niepełnosprawne 

uczestniczące w wyjeździe. 

 

VII. Inne istotne warunki zamówienia do zapewnienia, których zobowiązany jest 

Wykonawca: 

 

1. Cena za wykonanie usługi określona przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie 

koszty Oferenta związane z wykonaniem usługi, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy). 

2. Oferta musi zawierać cenę brutto za jednego uczestnika oraz całkowitą wartość 

zamówienia brutto. Cena musi uwzględniać koszt pobytu dwóch pracowników ze strony 

Zamawiającego, które należy uwzględnić w cenie jednostkowej 

uczestniczki/uczestnika. 

3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną ilość uczestniczek/uczestników 

projektu, którzy wezmą udział w wyjeździe.  

 

VIII. Dodatkowe informacje dotyczące szacowania przedmiotu zamówienia można 

uzyskać: 

 

Osoba do kontaktu: Kornelia Bartoch - koordynator projektu tel. 81 53 15 382, e-mail: 

k.bartoch@pcprleczna.pl od poniedziałku do piątku w godz.: 07.00-15.00. 

 

 

IX.  Termin i forma przesłania szacowania wartości przedmiotu zamówienia: 

Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia należy przesłać  drogą e-milową na adres poczty 

e-mail: k.bartoch@pcprleczna.pl w terminie do dnia 21.02.2020r.  do  godz. 13.00. 

 

 

mailto:k.bartoch@pcprleczna.pl
mailto:k.bartoch@pcprleczna.pl
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ZAŁĄCZNIK 

do szacowania wartości przedmiotu zamówienia 

 

 

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Wykonawca:        

                                                                                   

.....................................................                                     

        (Nazwa/firma, adres) 

                                                  

Przedmiot zamówienia: 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 3-dniowego (24h dydakt. – 3 dni x 8 h dydakt.)  

wyjazdowego warsztatu rehabilitacyjno-zdrowotnego dla  40  uczestniczek/uczestników 

projektu   pn. „NIEMOŻLIWE  A JEDNAK!”  

 

Szacuję/-my  wykonanie przedmiotu zamówienia:  

 

Lp. Usługa  Cena  

w PLN  

netto 

jednostkowa* 

Cena  

w PLN  

brutto 

jednostkowa* 

Cena                       

w PLN netto  

za całość  

Cena                  

w PLN brutto 

za całość  

1 Cena za 1 

Uczestniczkę/Uczestnika** 

(kadra, opieka medyczna, 

odpowiednio dobrane do stanu 

zdrowia zabiegi rehab.-

zdrowotne, transport, koszt sali 

szkoleniowej,  

2 noclegi, pełne wyżywienie 

uwzględniające odpow. diety, 

ubezpieczenie NNW, opłata 

klimatyczna jeśli dotyczy)  

  40 osób x 

cena netto 

=  

40 osób x 

cena brutto 

=  

 

Łączna wartość zamówienia: 

 

brutto.............................................................zł 

 

netto …....................................................... zł  +VAT ….................................................zł 
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*Cena musi uwzględniać koszt dwóch pracowników ze strony Zamawiającego, których należy 

uwzględnić w cenie jednostkowej  uczestniczki/uczestnika. 

 

**Ze względu na dużą grupę uczestników wyjazdu dopuszcza się podzielenie uczestników na         

2 grupy w dwóch różnych terminach (2 grupy po 20 osób + 2 pracowników z ramienia 

Zamawiającego, czyli 2 grupy po 22 osoby, co należy uwzględnić w kalkulacji szacowania  

wartości przedmiotu zamówienia). 

 

 

 

 

…................................................ 

             (Miejscowość i data) 

                    

 

 

 

                                                                               ............................................................ 

                                                                                       (Podpis i pieczęć Oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


