
  

 
 

 

                                                                              Kołaczkowo 03.12.2019 r.                                                                            

 
Zapytanie o cenę. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest  świadczenie usług rehabilitacyjnych w formie zajęć 

dla osób starszych, przeciętnie 2 godziny tygodniowo, w godzinach między 9-12 dla grupy 15 

osób w ramach rządowego programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, realizowanego 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kołaczkowie 

Łącznie 104 h zajęć w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

 

 Szczegółowy opis zadania: 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług rehabilitacyjnych dla grupy 15 

osób w wieku 60+ , przez przeciętnie 2 godziny tygodniowo w okresie od 02.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. w Kołaczkowie Plac Wł. Reymonta 1 Klub Senior +. 

 Łącznie zostanie wykonane 104 h usług rehabilitacyjnych, z zastrzeżeniem iż ilość godzin zajęć 

może ulec zmianie. 

W ramach zajęć prowadzone będą: 

-spacery, 

-masaż, 

-gimnastyka, 

- ćwiczenia usprawniające. 

2. Zamawiający zastrzega że zakres wsparcia może podlegać modyfikacjom w trakcie 

realizacji zadania. 

3. Zajęcia prowadzone będą w ramach działania Klubu Senior + w Kołaczkowie, zgodnie z 

wcześniej przygotowanym harmonogramem, uzgodnionym z Zamawiającym. 

4. Wykonawca w okresie świadczenia usługi będzie zobowiązany do prowadzenia 

dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu 

oraz co miesięcznych raportów dotyczących zrealizowanych usług. 

Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Wymagania od wykonawcy 

1 Osoba składająca ofertę powinna posiadać: 

a) wykształcenie zawodowe w przedmiotowej dziedzinie rehabilitacji, posiadany tytuł magistra 

rehabilitacji lub fizjoterapii oraz posiadanie uprawnień do wykonywania masaży. 

Wykonawcą może być osoba fizyczna bądź osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą 

działalność gospodarczą w rzeczonym zakresie, która będzie wykonywała przedmiot 

zamówienia osobiście i posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność 

leczniczą prowadzony przez wojewodę właściwego ze względu na prowadzenie działalności. 

b) Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna. 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za zajęcia, które rzeczywiście się odbyły, płatne  do 

10 dnia następnego miesiąca, po otrzymaniu rozliczenia przez Zamawiającego. 

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w terminie do 23.12.2019 r. w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołaczkowie Pl. Wł. Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo, pokój 

nr 16 lub 18 lub pocztą /liczy się data wpływu do GOPS/. 

  

 

 

 

 



  

 
 

 

Zapytanie o cenę. 

 

   Świadczenie usług rehabilitacyjnych w formie zajęć dla osób starszych, przeciętnie 2 godziny 

tygodniowo ( 104 h w roku), w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020  r., w godzinach między 

9-12 dla grupy 15 osób o w ramach rządowego programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-

2020, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kołaczkowie 

 

 Cena brutto przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją 

przedmiotu zapytania. 

 

Dane składającego ofertę: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

Oferowana cena: 

 brutto za 1h zajęć …………………….  zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………. 

netto za 1 h zajęć ………………………  zł. 

słownie:………………………………………………………………………………………. 

 

 

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

                                                                              /pieczęć, podpis oferenta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


