ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2019/KIF/EFS

Podmiot Krajowa Izba Fizjoterapeutów
realizująca projekt
„Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym
systemie ochrony zdrowia”
nr umowy POWR.05.04.00-00-0132/18-00

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej

Przeprowadzenia szkoleń dla fizjoterapeutów
pn. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej.
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W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych
w publicznym systemie ochrony zdrowia, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Działania 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń
dla fizjoterapeutów pn. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej.

I.

ZAMAWIAJĄCY
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
NIP: 701 06 51 576
adres do korespondencji:
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Biuro Projektu
Pl. Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

II.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ). Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się w/w Ustawy.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020”.
2. Zgodnie z normami zawartymi w Wytycznych, postępowanie realizowane jest w sposób zapewniający
przejrzystość, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
3. Wartość niniejszego zamówienia przekracza kwotę 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług
(VAT).
4. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności i zostało
zamieszczone na stronie internetowej www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz na
stronie Zamawiającego www.kif.info.pl
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej
części zamówienia pod warunkiem dysponowania odpowiednią liczbą trenerów na każdą z części
postępowania jednocześnie.

III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla fizjoterapeutów pn. Badanie,
strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej w ramach projektu Podniesienie kompetencji
zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia.
Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

Podstawowe zagadnienia zawierające proponowany przez Zamawiającego podział godzinowy*:
1. znaczenie wywiadu w fizjoterapii neurologicznej, czerwone flagi przeciwwskazania do fizjoterapii, praktyczne
przeprowadzenie wywiadu z pacjentem włącznie z praktyczną prezentacją tzw. Czerwonych Flag w fizjoterapii
neurologicznej (4 godz. teorii i 4 godz. praktyki),
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2. badanie i testy w fizjoterapii neurologicznej na poziomie aktywności, uczestnictwa, struktury i funkcji ciała,
praktyczne wykonanie testów na poziomie ograniczonej aktywności u pacjentów ortopedycznych oraz
praktyczne wykonanie badania różnicowego na poziomie funkcji i struktury ciała pacjenta neurologicznego (8
godz. praktyki),
3. omówienie strategii terapii wiotkości, nauczanie praktyczne technik fizjoterapeutycznych mających na celu
podniesienie napięcia mięśniowego np. u pacjenta po urazie splotu barkowego, wykorzystanie technik z
koncepcji Bobath, PNF, Core stability i innych (1 godz. teorii, 3 godz. praktyki),
4. omówienie strategii terapii spastyczności, nauczanie praktyczne technik fizjoterapeutycznych mających na
celu obniżenie napięcia mięśniowego np. u pacjenta po udarze mózgu SM, urazie czaszkowo-mózgowym,
techniki z koncepcji Bobath, PNF, Vojta (1 godz. teorii, 3 godz. praktyki),
5. zaburzenia równowagi, nauczanie praktyczne technik fizjoterapeutycznych np. u pacjenta po udarze mózgu
SM, urazie czaszkowo-mózgowym, operacji guza mózgu, wykorzystanie technik z koncepcji Bobath, PNF,
Vojta i innych programów treningu równowagi jak np. Otago (1 godz. teorii, 3 godz. praktyki),
6. zasady współpracy w zespole – lekarz neurolog, logopeda, nauczanie praktyczne roli fizjoterapeuty w zespole
specjalistów, nauczanie zasad komunikacji i współpracy oraz akceptacji swoich kompetencji (1 godz. teorii, 3
godz. praktyki),
7. objawy towarzyszące: Afazja, Apraksja, zaniedbywanie połowicze itp., nauczanie praktyczne technik
fizjoterapeutycznych mających na celu stymulację mięśni mimicznych, języka, oddechowych, wykorzystanie
technik z koncepcji Bobath, PNF, Vojta i innych (1 godz. teorii, 2 godz. praktyki),
8. egzamin (teoretyczny zdawany w formie testu oraz egzamin praktyczny).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szczegółowy program szkolenia dostarczony Wykonawcy będzie zgodny z Regulaminem konkursu pn.
Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych. Będzie
zgodny z programem polityki zdrowotnej Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowonaczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.
Szczegółowy program szkolenia będzie przewidywał przeprowadzenie co najmniej 50% godzin dydaktycznych
w formie praktycznej.
Sformułowany będzie w języku efektów kształcenia, oraz będzie przewidywał przeprowadzenie walidacji
kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie przez uczestników projektu zgodnie z Regulaminem
konkursu tj.
Efekty kształcenia (efekty uczenia się):
wiedza z zakresu nowoczesnych metod usprawniania pacjenta neurologicznego,
badanie oraz diagnostyka funkcjonalna pacjenta neurologicznego,
przeprowadzenie wywiadu i badanie fizjoterapeutyczne pacjenta w wybranych chorobach neurologicznych,
planowanie postępowania usprawniającego pacjenta neurologicznego,
monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii wg wytycznych danej metody specjalnej,
analiza stanu funkcjonalnego pacjenta neurologicznego w celu doboru optymalnych działań
fizjoterapeutycznych.
Ocena:
Przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia
udzielanego danej osobie.
Porównanie – porównanie uzyskanych wyników (ocena) z przyjętymi wymaganiami dot. efektów uczenia się
po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
Zadanie nr 1: Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w województwie mazowieckim pn. Badanie,
strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej.
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: województwo mazowieckie (dokładne miejsce zostanie
wskazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia)
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 20 września 2020 roku w tym:
2020 rok – 1 grupa (edycja).
Dokładny termin zostanie wskazany Wykonawcy co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem każdego szkolenia.
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Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa (edycja)
Liczba uczestników przypadająca na jedną grupę szkoleniową: do 30 osób
Liczba godzin obejmująca szkolenie: 40 godzin zajęć dydaktycznych w tym egzamin
Czas trwania szkolenia: 4 dni x 10 godzin tj. 40 godzin, przez dwa weekendy (w systemie piątek-niedziela),

Zadanie nr 2: Przeprowadzenie szkolenia dla fizjoterapeutów w województwie śląskim pn. Badanie, strategie
terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej.
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: województwo śląskie (dokładne miejsce zostanie wskazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia)
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
2019 rok – 1 grupa (edycja),
Dokładny termin zostanie wskazany Wykonawcy co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem każdego szkolenia.
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa (edycja)
Liczba uczestników przypadająca na jedną grupę szkoleniową: do 30 osób
Liczba godzin obejmująca szkolenie: 40 godzin zajęć dydaktycznych w tym egzamin
Czas trwania szkolenia: 4 dni x 10 godzin tj. 40 godzin, przez dwa weekendy (w systemie piątek-niedziela),

Zadanie nr 3: Przeprowadzenie szkolenia dla fizjoterapeutów w województwie pomorskim pn. Badanie,
strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej.
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: województwo pomorskie (dokładne miejsce zostanie wskazane
Wykonawcy co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia)
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
2019 rok – 1 grupa (edycja).
Dokładny termin zostanie wskazany Wykonawcy co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem każdego szkolenia.
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa (edycja)
Liczba uczestników przypadająca na jedną grupę szkoleniową: do 30 osób
Liczba godzin obejmująca szkolenie: 40 godzin zajęć dydaktycznych w tym egzamin
Czas trwania szkolenia: 4 dni x 10 godzin tj. 40 godzin, przez dwa weekendy (w systemie piątek-niedziela),

Zadanie nr 4: Przeprowadzenie szkolenia dla fizjoterapeutów w województwie wielkopolskim pn. Badanie,
strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej.
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: województwo wielkopolskie (dokładne miejsce zostanie
wskazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia)
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 20 września 2020 roku w tym:
2019 rok – 1 grupa (edycja), 2020 rok – 1 grupa (edycja).
Dokładny termin zostanie wskazany Wykonawcy co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem każdego szkolenia.
Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy (2 edycje)
Liczba uczestników przypadająca na jedną grupę szkoleniową: do 30 osób (łącznie 50 osób/2 grupy)
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Liczba godzin obejmująca jedno szkolenie: 40 godzin zajęć dydaktycznych w tym egzamin
Czas trwania jednego szkolenia: 4 dni x 10 godzin, przez dwa weekendy (w systemie piątek-niedziela),
Łącznie: 8 dni x 10 godzin tj. 80 godzin

IV.

GRUPA DOCELOWA (dotyczy wszystkich części postępowania)
Grupę docelową projektu stanowią fizjoterapeuci/fizjoterapeutki tj. zgodnie z Ustawą o zawodzie
fizjoterapeuty osoby posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty nadane przez Krajową Izbę
Fizjoterapeutów, które zatrudnione są w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. są to osoby zatrudnione
na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną (w tym kontrakt) w podmiocie leczniczym posiadającym
kontrakt z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

V.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (dotyczy wszystkich części postępowania)
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy program szkolenia zawierający podział materiału
szkoleniowego na poszczególne dni i godziny.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu, celem przekazania ich
uczestnikom po ukończeniu szkolenia.
3. Godzina dydaktyczna rozumiana jest jako 45 minut zajęć. Miejsce przeprowadzenia szkoleń zostanie podane
nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
4. Osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia podlegać będzie ocenie przez
uczestników szkolenia. Ocena sposobu przeprowadzenia szkolenia przyznana będzie na podstawie ankiet
wypełnionych przez uczestników po każdym zakończonym szkoleniu. Skala oceny, wynosić będzie od „0” do
6”.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w szkoleniach i oceny osoby wskazanej przez Wykonawcę do
realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Zaplecze techniczne zapewnia Zamawiający, w tym salę z wyposażeniem i odpowiednim oprogramowaniem.
7. Catering zawierający obiad oraz przerwy kawowe dla uczestników szkolenia zapewnia Zamawiający.
8. Noclegi dla uczestników szkolenia zapewnia Zamawiający.

VI.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY (dotyczy wszystkich części postępowania)
1. Zamawiający zastrzega, że wszelkie kwestie związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych
w ramach realizacji umowy głównej, zostaną uregulowane przez Strony po zakończeniu postępowania.
Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych w oparciu o wzór zaproponowany przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia
wzoru umowy.
2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu
stawkę godzinową wynagrodzenia trenera prowadzącego i trenera wspomagającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest zmienić osobę wskazaną do realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku
przyznania przez uczestników szkolenia za pośrednictwem ankiet, średniej oceny za sposób przeprowadzenia
szkolenia niższej od „4”, na osobę posiadającą kwalifikacje nie niższe niż wskazane w ofercie – dotyczy
Wykonawcy, który zobowiązany będzie przeprowadzić więcej niż jedno szkolenie.
4. Wykonawca udokumentuje każde przeprowadzone szkolenie za pomocą zdjęć fotograficznych.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) przygotowania, wydrukowania i przekazania uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych, w tym
spisu głównych zagadnień omawianych na szkoleniu (kompendium wiedzy), zaakceptowanych przez
Zamawiającego.
b) materiały dydaktyczne winny być połączone w sposób trwały, składające się maksymalnie z 10 stron
formatu A4, drukowane na papierze o gramaturze minimum 80 g/m2, w kolorze czarno-białym.
6. Prowadzący zajęcia ma obowiązek:
a) przeprowadzenia analizy potrzeb uczestników przed rozpoczęciem szkolenia oraz uwzględnienie ich
oczekiwań (w pierwszym dniu szkolenia),
b) prowadzenia dziennika zajęć,
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c)
d)
e)
f)
g)

VII.

prowadzenia listy obecności oraz list odbioru materiałów edukacyjnych i cateringu,
dbałość o prawidłowy przebieg szkolenia, kontakt z uczestnikami, odpowiedzi na pytania,
przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych oceniających szkolenie wśród uczestników,
sporządzenie raportu z przebiegu szkolenia,
wypełnienie wskazanych przez Zamawiającego procedur w zakresie oznaczenia materiałów szkoleniowych
związanych z finansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Wymagane logotypy zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

TERMIN REALIZACJI
Projekt Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie
ochrony zdrowia przewiduje przeprowadzenie szkoleń w terminie marzec 2019 – październik 2020.
Szczegółowe harmonogramy szkoleń przygotowuje Zamawiający oddzielnie na każdą edycję szkolenia.
Harmonogramy szkoleń będą przekazywane Wykonawcy na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem każdego
szkolenia. Zmiana harmonogramu szkolenia możliwa jest za zgodą Zamawiającego.
Ramowy harmonogram szkolenia (1 dzień)
8:45 –9:15 Rejestracja uczestników
9:15 –10:45 Część merytoryczna (90 min.)
10:45 –11:00 Przerwa kawowa (15 min.)
11:00 –12:30 Część merytoryczna (90 min.)
12.30 –13:00 Przerwa obiadowa (30 min)
13:00 –14:30 Część merytoryczna (90min.)
14:30 –14:45 Przerwa kawowa (15 min.)
14:45 –16:15 Część merytoryczna (90 min.)
16:15 –16:30 Przerwa kawowa (15 min.)
16:30 –18:00 Część merytoryczna (90 min.)
18:00 – Zakończenie szkolenia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ramowego harmonogramu szkolenia (w tym przesunięcia
godzin rozpoczęcia zakończenia szkolenia, a także zmiany rozkładu przerw) i przekazania tych informacji
Wykonawcy do 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

VIII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Wykonawca musi dysponować na każdą z części postępowania (w przypadku składania oferty na więcej
niż jedną część),
a) minimum jedną osobą, która pełniła będzie funkcję trenera prowadzącego i będzie posiadała
jednocześnie:
− wiedzę niezbędną do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli osoba, która zostanie wskazana do
prowadzenia szkolenia posiada tytuł zawodowy magistra fizjoterapii oraz prawo
wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych w tabeli Wykazu
kompetencji i doświadczenia (Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego) oraz
dołączonych do Formularza ofertowego kopii dokumentów.
− doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów z zakresu fizjoterapii.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana do
prowadzenia szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła co najmniej 2
kursy/szkolenia dla co najmniej 40 osób łącznie (1 kurs/szkolenie rozumiane jest jako
minimum 30 godzin dydaktycznych) z zakresu fizjoterapii o tematyce zgodnej
z przedmiotem zamówienia na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej.
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Liczba przeprowadzonych kursów/szkoleń stanowi kryterium oceny ofert.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji o zrealizowanych przez
Wykonawcę/rekomendowanej do realizacji zamówienia osoby, usługach zawartych w tabeli
Wykazu kompetencji i doświadczenia (Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego)
dołączonego do Formularza ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dowody określające
należyte wykonanie usług uwzględnionych w wykazie. Dowodami są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.
b) minimum jedną osobą, która pełniła będzie funkcję trenera wspomagającego i będzie
posiadała jednocześnie:
− wiedzę niezbędną do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli osoba, która zostanie wskazana do
prowadzenia szkolenia posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych w tabeli Wykazu
kompetencji i doświadczenia (Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego) oraz
dołączonych do Formularza ofertowego kopii dokumentów.
− doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów z fizjoterapii.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana do
prowadzenia szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła w sposób należyty co
najmniej 1 kurs/szkolenie dla co najmniej 20 osób (1 kurs/szkolenie rozumiane jest jako
minimum 30 godzin dydaktycznych) z zakresu fizjoterapii o tematyce zgodnej
z przedmiotem zamówienia na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej.
Liczba przeprowadzonych kursów/szkoleń stanowi kryterium oceny ofert.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji o zrealizowanych przez
Wykonawcę/rekomendowanej do realizacji zamówienia osoby, usługach zawartych w tabeli
Wykazu kompetencji i doświadczenia (Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego)
dołączonego do Formularza ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dowody określające
należyte wykonanie usług uwzględnionych w wykazie. Dowodami są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.
2. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
1) nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub
kapitałowo w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji przedstawionych w oświadczeniu
dołączonym do Oferty, którego wzór stanowi Załącznik 2.
3. Przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Weryfikowana
będzie kompletność oraz zgodność oferty ze wzorami określonymi w niniejszym zaproszeniu.
4. Akceptuje bez zastrzeżeń treść niniejszego zapytania, określone w nim warunki realizacji przedmiotu
zamówienia oraz wszelkie konsekwencje z tym związane.
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu
ofertowym
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5. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu
(tj. nie załączy stosownych załączników i oświadczeń) bądź nie spełni warunków udziału w postępowaniu
bądź przedstawi nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia,
które ma dostarczyć Wykonawca.
IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego
zapytania.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia.
Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę/ osoby uprawnioną do reprezentowania oferenta.
Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego.
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, i opatrzeć
• Nazwa i adres: Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Biuro Projektu pl. Stanisława Małachowskiego 2, 00066 Warszawa
• Nazwa zamówienia: Oferta na zapytanie ofertowe nr 07/2019/KIF/EFS na realizację przedmiotu
zamówienia pn. Przeprowadzenie szkolenia dla fizjoterapeutów pn. Badanie, strategie terapii i
dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej – Zadanie nr …… (należy wpisać nr zadania, na które
składana jest oferta) realizowanego w ramach Projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych
fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia.”
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziałów w postępowaniu.

X.

ZAWARTOŚĆ OFERTY:
1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty,
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
3. Załącznik nr 3 – Wykaz dokumentujący posiadaną wiedzę i doświadczenie,
4. Dowody określające należyte wykonanie umowy.
5. Skan/kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wskazanego tytułu zawodowego.

XI.

ZAMAWIAJĄCY DOKONA OCENY WG. NASTEPUJĄCYCH KRYTERIÓW:

Zamawiający przy wyborze oferty zakłada przeprowadzenie dwuetapowej oceny:
ETAP 1 – weryfikacja formalna pod kątem spełniania wymogów określonych w zapytaniu przedstawionych
powyżej. Weryfikacji podlegać będą oferty złożone we wskazanym w zapytaniu terminie. Weryfikowana będzie
kompletność oraz zgodność oferty ze wzorami określonymi w niniejszym zapytaniu.
Oferta zostanie odrzucona jeśli:
• jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
• nie została podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,
• została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków uprawniających do udziału w postępowaniu
lub została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu zgodnie z pkt. VIII zapytania ofertowego,
• nie zawiera wymaganych oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt. X zapytania ofertowego bądź
oświadczenia i dokumenty zostały przygotowane w sposób niezgodny z zapisami zapytania ofertowego, w
tym niezgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach,
• zawiera rażąco niską cenę
• przez rażąco niską cenę rozumie się cenę niższą o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub
średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, co sugeruje iż cena jest nierealistyczna w porównaniu do
cen rynkowych podobnych zamówień, znacząco odbiegająca od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji
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zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, który może zagrozić nienależytym wykonaniem
lub niewykonaniem zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając
wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył
wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
ETAP 2 – merytoryczna ocena ofert. Do etapu drugiego oceny zakwalifikowane zostaną oferty spełniające
wymogi formalne.
W ramach drugiego etapu oceny oferty zostaną ocenione według poniższych kryteriów:
1.

Cena brutto - maksymalnie C = 60 pkt.
C=(C min./Cx)*60
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto
C min – cena brutto oferty najtańszej
Cx – cena brutto oferty ocenianej

2.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów z zakresu fizjoterapii – maksymalnie Ds. = 12 pkt.
(kurs/szkolenie rozumiane jako minimum 30 godzin dydaktycznych, w okresie ostatnich 3 lat)
a)

Trener prowadzący – maksymalnie Ds./Tp - 6 pkt
7 - 8 przeprowadzonych kursów/szkoleń – 6 pkt.
5 – 6 przeprowadzonych kursów/szkoleń – 4 pkt.
3 – 4 przeprowadzonych kursów/szkoleń – 2 pkt.
Minimum 2 przeprowadzone kursy/szkolenia – 0 pkt. (warunek udziału w postępowaniu)

b) Trener wspomagający – maksymalnie Ds./Tw – 6 pkt
6 - 7 przeprowadzonych kursów/szkoleń – 6 pkt.
4 – 5 przeprowadzonych kursów/szkoleń – 4 pkt.
2 – 3 przeprowadzonych kursów/szkoleń – 2 pkt.
Minimum 1 przeprowadzony kurs/szkolenie – 0 pkt. (warunek udziału w postępowaniu)
3.

Jakość prowadzonych szkoleń – maksymalnie J= 28 pkt.
Punkty za kryterium Jakość zostaną przyznane na podstawie ustnych prezentacji przed Zamawiającym,
osób (trenera prowadzącego i trenera wspomagającego) wskazanych przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga by przygotowane prezentacje zawierały wybrane przez Wykonawcę zagadnienia
wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia. Wystąpienie nie musi uwzględniać wszystkich zagadnień
składających się na Opis przedmiotu zamówienia.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut.
Każdy z trenerów (prowadzący i wspomagający) wskazany przez Wykonawcę może uzyskać maksymalnie
14 pkt. W przypadku nieobecności trenera na prezentacji, otrzyma on w kryterium „Jakość” 0 pkt.
Zamawiający oceni sposób prezentacji modułu szkolenia (dla każdej części zamówienia) przez
każdego z trenerów, stosując opisane poniżej kryteria a następnie zsumuje liczbę punktów przyznaną
obu trenerom w celu określenia liczby punktów, które otrzyma oferta Wykonawcy w podanym
kryterium.
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Zamawiający oceni „Jakość” prezentacji modułu szkolenia, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a)

Przygotowanie merytoryczne prezentacji i fachowość odpowiedzi na pytania – do 6 pkt.
Przez przygotowanie merytoryczne prezentacji i fachowość odpowiedzi na pytania Zamawiający
rozumie:
− zgodność przekazywanych informacji z aktualnym stanem prawnym i/lub najlepszymi
praktykami w danym obszarze – od 0 do 3 pkt.
− poprawność udzielonej odpowiedzi na pytanie zadane przez członków komisji. Pytanie będzie
dotyczyło zakresu programu szkolenia. Przez poprawnie udzieloną odpowiedź rozumie się
odpowiedź jednoznaczną, wyczerpującą i zgodną z omawianym stanem prawnym – od 0 do 3
pkt.
b) Umiejętność przekazania wiedzy – do 4 pkt.
Przez umiejętność przekazania wiedzy Zamawiający rozumie:
− spójność pomysłu na przeprowadzenie szkolenia, w tym sposób powiązania ćwiczeń
praktycznych z przekazywaną teorią – od 0 do 2 pkt.
− zastosowanie ćwiczenia praktycznego (przekazanie instrukcji, rozplanowanie w czasie,
omówienie) – od 0 do 2 pkt.
c) Zarządzanie relacją z grupą – do 4 pkt.
Przez zarządzanie relacją z grupą Zamawiający rozumie:
− utrzymanie kontaktu wzrokowego, zaangażowany sposób mówienia, słyszalność, tempo
mówienia, ze zwróceniem uwagi na to czy przekaz nie jest monotonny – od 0 do 2 pkt.
− umiejętność zaciekawienia treścią przekazywanych informacji, kreatywność i interaktywność
w sposobie prezentacji – od 0 do 2 pkt.
4. Ostateczna ocena punktowa oferty
Sposób obliczenia końcowej oceny oferty
Liczba punktów = C + Ds. + J
Gdzie:
C- liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena” przez ocenianą ofertę
Ds. – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/kursów z zakresu
fizjoterapii” przez ocenianą ofertę.
J – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Jakość prowadzonych szkoleń” przez ocenianą ofertę.
Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ocenianą ofertę, będącą sumą wszystkich
kryteriów, wynosi 100. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę
punktów obliczonych wg wzoru podanego w pkt XI.4 i nie podlegająca odrzuceniu. Ocena będzie liczona z
dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
5. Jeżeli w postępowaniu Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ zostały
złożone dwie oferty, które otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców do
złożenia ofert dodatkowych.
6. Oferty dodatkowe nie mogą być mniej korzystne od pierwotnie złożonych ofert.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny,
b) sprawdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń, wykazów,
danych i informacji.
c) do negocjacji z wybranym Wykonawcą zaoferowanej ceny, w szczególności w przypadku, gdy przewyższać
ona będzie środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

XII.

DODATKOWE WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
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1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną
najwyższą liczbę punktów.
2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie
zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty
Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny.

XIII.

ZASADY DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE

1.
2.
3.
4.
5.

XIV.

W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/ spółki cywilne lub
inne) obowiązują następujące zasady:
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o którym mowa
w pkt 1 oraz dokumenty, wymienione w Rozdziale X.
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa dokumenty określone w Rozdziale VIII pkt 2.
Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie rejestrowym każdego
z Wykonawców występujących wspólnie lub ustanowionego pełnomocnika.
Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert: 12.03.2019 roku (decyduje data wpływu do Zamawiającego)
2. Miejsce składania ofert: osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Biura Projektu
Zamawiającego:
Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Biuro Projektu pl. Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
4. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
5. W przypadku ofert składanych osobiście, pocztą lub kurierem:
a) biuro Zamawiającego czynne jest w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.
b) w przypadku problemów z doręczeniem oferty poza godzinami, wskazanymi w pkt. 4 a) powyżej,
konsekwencje obciążają Wykonawcę, który przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z tego
tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie są zwracane do Wykonawcy.
7. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
ofertę. Oświadczenie o zmianie albo wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu przed
upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w
treści oferty po upływie terminu składania ofert

XV.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
1.
2.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeżeli zmianie ulegną stosowne Wytyczne mające
zastosowanie do Projektu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym
zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na
realizację przedmiotu umowy,
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b) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
c) zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi
objętej niniejszym zamówieniem,
d) zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania
projektu (zmiany harmonogramu płatności),
e) innych istotnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację umowy.
XVI.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
Stosownie do 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 dyrektywny 95/460WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów, z siedzibą przy ul.
Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa, e-mail: biuro@kif.info.pl, tel. (+ 48) 22 230 23 80 (adres
korespondencyjny: pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa);
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów – Katarzyna Pisarzewska,
adres poczty elektronicznej: iod@kif.info.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń dla fizjoterapeutów pn. Badanie, strategie terapii i
dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej.
4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy zawarte
w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 20142020 (Umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-00).
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego w ramach
Projektu pn. „Podniesienie kompetencji fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony
zdrowia”.
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji , jej rozliczenia a także przez okres
niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
7. Pana/pani dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów dostarczających
administratorowi niezbędne do funkcjonowania usługi. Do nich zaliczyć mogą się m.in. dostawcy usług
informatycznych bądź firmy zajmujące się zewnętrznym doradztwem. Pani/Pana mogą być przekazywane
poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże każdorazowo z zachowaniem wymogów wynikających z
przepisów prawa i w oparciu o stosowną umowę powierzenia zawierającą standardowe klauzule umowne.
8. Stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Posiada Pan/Pani :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Panu/Pani:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− 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.
11. Jeżeli Krajowa Izba Fizjoterapeutów uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania
przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia 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.

XVII.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.
3. Pytania powinny być zgłoszone w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od dnia otrzymania zapytania
ofertowego.
4. Zamawiający odpowie na pytania najpóźniej na dwa dni przed terminem składania ofert i przekaże je
mailowo Wykonawcy, który zadał pytanie.
5. Jeśli pytania wpłyną do Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 4 Zamawiający nie ma obowiązku
odpowiadania na nie.
6. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Panią Aleksandrą Baszak e-mail:
aleksandra.baszak@kif.info.pl
7. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania.
9. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się komunikowanie z Zamawiającym za
pomocą poczty elektronicznej, przy czym dla udokumentowania zawarcia umowy, sporządzenia protokołu
z wyboru najkorzystniejszej oferty konieczna jest forma pisemna.
10. Załączniki do niniejszego zapytania:
a) Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy,
c) Załącznik nr 3 – Wykaz dokumentujący posiadaną wiedzę i doświadczenie,
d) Załącznik nr 4 - Projekt umowy,
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