
 
 

Gładyszów, dnia 01.12.2020 r. 

 

ROZEZNANIE CENOWE 

 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia  

Diecezji Przemysko-Gorlickiej "ELEOS",  

Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie,  

NIP 738-19-03-664, REGON 492742737 

występujący jako partner w projekcie pt.: „Przedszkole Anna Maria w Ropie” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej X – Wiedza i kompetencje, 

Działanie 10.1 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – spr. 

 

występuje o przedstawienie oferty na prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach ww. 

projektu. 

 

1) UWAGI OGÓLNE 

a) Niniejsze zamówienie pn.: „Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej” jest 

realizowane w związku z projektem pt.: „Przedszkole Anna Maria w Ropie” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020 

b) Postępowanie niniejsze prowadzone jest w oparciu o procedurę rozeznania rynku 

c) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. 

e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 80110000 – Usługi szkolnictwa przedszkolnego 

 

Średnie miesięczne zaangażowanie prowadzącego zajęcia gimnastyki korekcyjnej: 24 - 30 godzin. 

Łączne zaangażowanie w projekcie: 192 godziny.  

Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej z dziećmi w 

wieku przedszkolnym, tj. 3-6 lat. Zajęcia będą prowadzone w grupach sześcioosobowych: tj. 4 grupy x 

45 minut x 48 zajęć z każdą grupą, przy czym pierwsze zajęcia będą przeznaczone na kwalifikację 

uczestników do grup.  

Na potrzeby zajęć będzie wykorzystywane wyposażenie dydaktyczne / rehabilitacyjne, którym 

dysponuje przedszkole. Harmonogram zajęć będzie ustalany na bieżąco, przy czym w przypadku 

zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności średnie miesięczne zaangażowanie może ulec zmianie.  

 



 
3)  WYMAGANIA WOBEC OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAJĘCIA 

 

Od osoby realizującej zajęcia wymagane są  uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 

01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Np. magister 

wychowania fizycznego z odpowiednimi uprawnieniami, magister fizjoterapii z odpowiednimi 

uprawnieniami, nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno - 

kompensacyjnej. 

Wykonawca zobowiązany jest wraz z oferta przesłać dokument (kopie lub oryginał) potwierdzający iż 

osoba prowadząca zajęcia z gimnastyki korekcyjnej spełnia wymagania odnośnie wykształcenia.  

 

4) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY 

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać w się Wykonawca, który: posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

 

5) WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ 

WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

 

A) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu i braku przesłanek 

do wykluczenia z udziału w postępowaniu - wypełniony załącznik nr 2 do niniejszego 

rozeznania.  

B)  Oświadczenie wykonawcy o zakresie wykształcenia osoby przewidzianej do prowadzenia 

zajęć z gimnastyki korekcyjnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego rozeznania. 

C) Dokumenty potwierdzające uprawnienia do realizacji zajęć z gimnastyki korekcyjnej zgodnie z 

Rozporządzeniem MEN z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli. 

 

6)  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

 

Zajęcia będą realizowane regularnie, wedle harmonogramu ustalonego z Dyrekcją przedszkola od 14 

grudnia 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku 

 

7)  MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Całość zlecenia będzie realizowana na terenie przedszkola niepublicznego "Zaczarowany Las", 

zlokalizowanego pod adresem 38-312 Ropa 819, gmina Ropa, powiat gorlicki. 

 

8) SPOSÓB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, 

których znaczenie (wagę) określa procent.  

Proponowana cena -   100% 

 

Sposób oceny ofert: 

 



 
 W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły: 

 

                                 

                             Cena najniższa spośród złożonych ofert 

Otrzymane punkty = ------------------------------------------------- x 100 ( znaczenie % kryterium) 

                                               Cena badanej oferty  

                                                      

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. 

Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

9) WYBÓR WYKONAWCY 

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o 

podane kryterium wyboru. 

 

10)  WYNAGRODZENIE 

Wynagrodzenie będzie wypłacane na koniec danego miesiąca, zgodnie z liczbą przeprowadzonych 

godzin (stawka godzinowa x liczba godzin zajęć w danym miesiącu). 

 

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena jest ceną 

całkowitą (tzw. wynagrodzenie brutto brutto), co oznacza, że Zamawiający odejmie od niej wszelkie 

koszty dodatkowe, w tym koszty wynagrodzenia, podatek, składki ZUS, w tym składki ZUS opłacane 

przez Zamawiającego tzw. „pochodne” od wynagrodzenia, zgodnie z przepisami. Cena zawiera 

podatek VAT, jeśli dotyczy. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wszystkich danych i oświadczeń 

na potrzeby prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia netto.  

 

Wynagrodzenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

11)  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 

Oferty należy składać na formularzu załączonym do rozeznania rynku wraz z wymaganymi 

załącznikami 

 

12)  TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:  

 

a) Ofertę należy złożyć (osobiście, przesłać pocztą) na adres: Prawosławny Ośrodek 

Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej "ELEOS", Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie do 

9.12.2020 r., do godziny 13.00 

Lub wysyłać na adres mailowy ksbaranczuk1@me.com do 09.12.2020 r. do godziny 13.00.  

b) Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, co należy 

rozumieć jako moment fizycznego dostarczenia oferty pod wskazany adres lub 

zarejestrowania jej na skrzynce mailowej. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia po 

stronie podmiotów trzecich (poczty, firm kurierskich itp.).  
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c) W przypadku składania oferty w formie papierowej, dokumentację należy złożyć (przesłać) w 

opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią. Opakowanie powinno być 

oznaczone napisem: 

Oferta cenowa na: „Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej” 

w ramach projektu pt.: „Przedszkole Anna Maria w Ropie” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020  

Nie otwierać przed 09.12.2020 r. przed godziną 13.30 (termin otwarcia ofert) 

 

13)  SPOSÓB ZADAWANIA PYTAŃ 

Pytania prosimy wysyłać na adres mailowy ksbaranczuk1@me.com 

 

14) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 

15)   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

 

16)  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 

Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji 

Przemysko-Gorlickiej "ELEOS", Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie. 

B. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie i 

celu związanym z niniejszym rozeznaniem rynku w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

C. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. Osoby lub podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w 

wykonywaniu czynności Administratora: 

 dostawcy systemów informatycznych i usług IT; 

 podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc 

prawną, podatkową, rachunkową; 

b. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu: 

 Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w oparciu o inne dokumenty (w tym 

umowy o dofinansowanie) dot. realizowanego projektu w szczególności Instytucje 
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Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak 

również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z realizacją, audytem, 

rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego 

 podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; 

c. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

D. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres 

przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji 

projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu. 

E. Przysługują Pani/Panu:  

a. na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,  

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do ich sprostowania1,  

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2. 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

F. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

G. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania określonych 

danych jest brak możliwości udziału Oferenta w postępowaniu ofertowym. 

H. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym również nie będą wykorzystywane do 

profilowania. 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników. 
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczania przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 



 
 


