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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2019/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 

 

najmu łóżek rehabilitacyjnych wraz ze świadczeniem usługi transportu ww. łózek rehabilitacyjnych 

w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych 

w publicznym systemie ochrony zdrowia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 14 czerwca 2019 roku 
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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, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie najmu łóżek rehabilitacyjnych wraz ze 

świadczeniem usługi transportu ww. łózek rehabilitacyjnych, w związku z realizacją projektu „Podniesienie 

kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”.  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów 
ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa  
NIP: 701 06 51 576 
 
adres do korespondencji: 
Krajowa Izba Fizjoterapeutów 
Dział Obsługi Projektów 
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. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest najem łóżek rehabilitacyjnych wraz ze świadczeniem usługi transportu 

ww. łóżek rehabilitacyjnych w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych 

fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” 

 

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

33192100-3 Łóżka do użytku medycznego  
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Wynajem i dostawa we wskazane miejsce łóżek rehabilitacyjnych na obszarze pięciu województw: 

mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego o następujących parametrach: 

 

1. Minimalne parametry techniczne łóżek do masażu  

lp. Parametr wartość 

1. Konstrukcja Drewniana, 

2. Możliwość składania Tak (składany na pół) 

3. Wysokość Regulowana, minimalny zakres 60-78 cm 

4. Wymiary 180x 70 (długość x szerokość) +/- 5 cm 

5. Waga  Maksymalna 15 kg 

6. Dopuszczalne obciążenie  200 kg (+/- 10 kg)  

7. Wyposażenie Pokrowiec, podgłówek 

8. Maksymalny wymiar po złożeniu 95x75x20 cm 

 

2. Minimalne parametry techniczne do łóżek do masażu (elektrycznych)  

lp. Parametr wartość 

1. Konstrukcja 
metalowa, z obiciem skórzanym lub 
skóropodobnym, dwuczęściowa  

2.  Sterowanie elektryczne, zakres minimalny 45-90 cm 

3. Wysokość regulowana, minimalny zakres 45-90 cm 

4. Wymiary Min. 190x 70 (długość x szerokość) +/- 5 cm 

5. Obicie  
Skórzane lub skóropodobne, umożliwiające łatwe 
czyszczenie, ognioodporne  

6. Dopuszczalne obciążenie  170 kg (+/- 10 kg)  

7. Wyposażenie, inne 
Uchwyt na papier, otwór na twarz poprawiający 
komfort pacjenta  
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IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie wynajem wraz z transportem do 1000 łóżkodni.  

2. Jedno szkolenie obejmuje wynajem wraz z transportem do 52 łóżkodni. 

3. Zamawiający planuje przeprowadzić 20 szkoleń. Każde szkolenie trwa 4 dni i może obejmować weekendy.  

4. Istnieje możliwość, że w tym samym czasie mogą odbywać się dwa szkolenia w różnych województwach. W takich 

przypadkach Wykonawca jest obowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia jednocześnie w różnych 

województwach. 

5. Zamawiający przewiduje wynajem na każdy dzień szkoleniowy do 13 łóżek rehabilitacyjnych, w tym łóżka  do masażu 

(pozycja nr 1 w tabeli powyżej) i/lub łóżka elektryczne do masażu (pozycja nr 2 w tabeli powyżej). Zamawiający 

zastrzega, że szacowana liczba łózek rehabilitacyjnych, może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) +/- 3 

sztuki, a wskazana w Ofercie całkowita cena jednostkowa za jeden łóżkodzień nie może ulec zmianie. O zmianie 

liczby i/lub rodzaju łóżek rehabilitacyjnych Zamawiający poinformuje najpóźniej 3 dni przed rozpoczęcia szkolenia; 

6. Zamawiający zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem każdego 
szkolenia:  
− termin i miejsce szkolenia, 
− liczbę i rodzaj łóżek rehabilitacyjnych na dzień szkoleniowy, 

7. Rozliczenie z Wykonawcą będzie następować po zakończeniu każdego szkolenia, w rozliczeniu miesięcznym, 

a podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy jest faktyczne wykonanie usług wg cen jednostkowych 

określonych w Ofercie,  

8. Faktury zostaną wystawione na rzecz Zamawiającego (Krajowa Izba Fizjoterapeutów ul. Nowogrodzka 31, 00-511 

Warszawa, NIP: 701 06 51 576, po stwierdzeniu wykonania Przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, potwierdzonego 

przez Zamawiającego protokołami zdawczo-odbiorczymi, sporządzanymi po zakończeniu każdego szkolenia;  

9. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Płatność zostanie 

zrealizowana w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur. Płatność 

będzie realizowana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy;  

10. Wynagrodzenie współfinansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu  

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag do Przedmiotu umowy na każdym etapie realizacji 

zamówienia w celu należytego wykonywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zgłaszane uwagi.  

 
V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY   

1. Na każde szkolenie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do 13 stołów rehabilitacyjnych (rodzaj zostanie 

określony przez Zamawiającego). 

2. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć we wskazane miejsce (sala wykładowa) i we wskazanym terminie zamówioną 
przez Zamawiającego liczbę i rodzaj łóżek rehabilitacyjnych (godzina dostarczenia zostanie wskazana przez 
Zamawiającego). 

3. Wykonawca po zakończonym szkoleniu ma obowiązek odebrać łóżka rehabilitacyjne z miejsca odbywania się 
szkolenia w ciągu 3 dni od zakończenia szkolenia. 

4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bezpośredni kontakt telefoniczny z poszczególnymi osobami 

zaangażowanymi w realizację zadania. 

5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu 

każdego szkolenia rozliczenie zawierające: liczbę i rodzaj wynajętych stołów rehabilitacyjnych wraz ze wskazaniem 

dat i miejsca transportu. 

 
VII. TERMIN REALIZACJI 

Projekt Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony 
zdrowia przewiduje przeprowadzenie szkoleń w terminie do października 2020 roku. 
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Planowane terminy i miejsca szkoleń: 
 
Lublin  
Planowany termin I szkolenia:  
13 - 14 lipca 2019 roku (sobota, niedziela) 
19 - 20 lipca 2019 roku (piątek, sobota) ortopedia 
 
Terminy pozostałych 3 szkoleń w trakcie ustalania. 
 
Warszawa 
I szkolenie: lipiec 2019 r. lub wrzesień 2019 r. 
II szkolenie: 16 – 17.11.2019 r., 23 – 24.11.2019 r.  
III szkolenie: 18 – 19.01.2020 r., 25 – 26.01.2020 r.  
IV szkolenie: 07 – 08.03.2020 r., 14 – 15.03.2020 r. 
 
Województwo śląskie (w jednym z miast: Ustroń, Wisła, Szczyrk lub Żywiec) 
I szkolenie: 12 – 13.10.2019 r., 19 – 20.10.2019 r. 
II szkolenie: 07 – 08.12.2019 r., 14 - 15.12.2019 r. 
III szkolenie: 08 – 09.02.2020 r., 15 – 16.02.2020 r. 
IV szkolenie: 23 – 24.05.2020 r., 30 - 31.05.2020 r. 
 
 
Województwo pomorskie (w jednym z miast: Gdańsk, Gdynia lub Sopot) 
I szkolenie: lipiec 2019 r. lub wrzesień 2019 r. 
II szkolenie: 07 – 08.09.2019 r., 13 – 14.09.2019 r. 
III szkolenie: 18 – 19.04.2020 r., 25 – 26.04.2020 r. 
IV szkolenie: 13 – 14.06.2020 r., 20 – 21.06.2020 r.  
 
Poznań 
I szkolenie – 21 – 22.09.2019 r., 28 – 29.09.2019 r. 
II szkolenie – 24.11.2019 r., 29.11 – 01.12.2019 r. 
III szkolenie – 21 – 22.03.2020 r., 04 – 05.04.2020 r. 
IV szkolenie – 23 – 24.05.2020 r., 30 – 31.05.2020 r. 
 
Zamawiający zastrzega, że terminy szkoleń mogą ulec zmianie. 

 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający poniższe warunki: 

1. Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został 

określony przez IZPO, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 
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Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji przedstawionych w oświadczeniu dołączonym do Oferty, 
którego wzór stanowi Załącznik 2. 

2. 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. 

3. 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 

 
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. Ofertę Wykonawcy wykluczonego 
uważa się za odrzuconą. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia, które 
dostarcza Wykonawca. 

 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.  Jeżeli 

dokumenty są sporządzone w języku obcym to Wykonawca powinien złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia. 
5. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę/ osoby uprawnioną do reprezentowania oferenta. 
6. Ofertę należy złożyć w  formie papierowej lub elektronicznej. 
7. W formie papierowej 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, 00-066 
Warszawa  

8. W formie elektronicznej ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (skany dokumentów w formacie pdf) 
należy przesłać na adres poczty elektronicznej:  

• aleksandra.baszak@kif.info.pl 
9. Nazwa zamówienia: Oferta na zapytanie ofertowe nr 17/2019/KIF/EFS na realizację przedmiotu zamówienia pn. 

Najem łóżek rehabilitacyjnych wraz ze świadczeniem usługi transportu ww. łóżek rehabilitacyjnych, w związku z 
realizacją projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie 
ochrony zdrowia.” 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziałów w postępowaniu. 
 

X. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 
1. Załącznik nr 1 - Formularz Oferty,  
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy, 

 
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: 
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• 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, 

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 (za jeden łóżkodzień)  -  łózko do masażu - C1 = 50 pkt. 

Punkty za kryterium Cena – C1 zostaną przyznane według wzoru: 

C1 = (C min./Cx)*100 

C1 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 
C min – cena brutto oferty najtańszej 
Cx – cena brutto oferty ocenianej 

 
2. Cena brutto (za jeden łóżkodzień)  -  łóżko elektryczne do masażu – C2 = 50 pkt. 

Punkty za kryterium Cena – C1 zostaną przyznane według wzoru: 

C2 = (C min./Cx)*100 

C2 – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto 
C min – cena brutto oferty najtańszej 
Cx – cena brutto oferty ocenianej 
 

3. Ostateczna ocena punktowa oferty 
Sposób obliczenia końcowej oceny oferty  
Liczba punktów = C1 + C2 
Gdzie: 
C1 - liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena brutto (za jeden łóżkodzień)  -  łózko do masażu przez 
ocenianą ofertę 
C2 - liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena brutto (za jeden łóżkodzień)  -  łóżko elektryczne do 
masażu” przez ocenianą ofertę. 
 

4. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ocenianą ofertę wynosi 100. Za ofertę 
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru 
podanego w pkt XI.3 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 rachunkowych, 
b) sprawdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń, wykazów, 

danych i informacji. 
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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 
 

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 Wykonawcę. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający 
przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 
 
 
 

XIII. ZASADY DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 
 
W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/ spółki cywilne lub 
inne) obowiązują następujące zasady: 

1. Wykonawcy  zobowiązani  są  do  ustanowienia  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

2. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o którym mowa 
w pkt 1 oraz dokumenty, wymienione w Rozdziale X. 

3. Każdy  z  Wykonawców  występujących  wspólnie  składa dokumenty określone w Rozdziale VIII pkt 1. 
4. Oferta  musi  być  podpisana  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumencie rejestrowym  każdego z 

Wykonawców występujących wspólnie lub ustanowionego pełnomocnika. 
5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

XIV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 

1. Termin składania ofert: 21.06.2019 r. (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 

 
lub 
 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej  (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: 

aleksandra.baszak@kif.info.pl w  temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta na zapytanie ofertowe nr 
17/2019/KIF/EFS na realizację przedmiotu zamówienia pn. „Najem łóżek rehabilitacyjnych wraz ze 
świadczeniem usługi transportu ww. łóżek rehabilitacyjnych, w związku z realizacją projektu  „Podniesienie 
kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia.”  

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 8.00 do 16.00. 
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. 

mailto:aleksandra.baszak@kif.info.pl
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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. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy, jeżeli zmianie ulegną stosowne Wytyczne mające 
zastosowanie do Projektu.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności 
Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,  przewidzianych w zapytaniu 
ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług.   

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy z powodu: 
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, 
b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT; w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych) 

stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy, 

c) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego, 
d) zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej 

niniejszym zamówieniem, 
e) zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu 

(zmiany harmonogramu płatności), 
f) 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. Najem łóżek rehabilitacyjnych wraz ze 

świadczeniem usługi transportu ww. łóżek rehabilitacyjnych, w związku z realizacją projektu „Podniesienie 

kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia.”  

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 2014-2020 (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 

mailto:biuro@kif.info.pl
mailto:iod@kif.info.pl
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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 **; 

− 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  
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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 złożenia oferty, 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 dot. powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo, 
c) Załącznik nr 3 - Projekt umowy. 


