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Projekt „Z pomocą rodzinie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0040/18 

 

Chrzanów 05.06.2019 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu. 

  

Usługa obejmuje następujące zabiegi: 

 

Lp. Nawa zabiegu Ilość 
1 Masaż całkowity kręgosupa 300 

2 Masaż częściowy kręgosupa 60 

3 Masaż kończyn górnych 160 

4 Masaż kończyn dolnych 100 

4 Terapia manualna 40 

5 
Elektrostymualacja mm głęboko porażonych 
den 2 100 

6 Elektrostymualacja  100 

7 Jontoforeza 80 

8 Tens 100 

9 Prądy interferencyjne 100 

10 Traubert 100 

11 Ultradźwięki 400 

12 Krioterapia 230 

13 Sollux 100 

14 Laser 400 

15 Pole magnetyczne 200 

16 Masaż limfatyczny Boa 150 

17 Fala uderzeniowa 70 

18 fala radiowa 150 

19 Artromat kolanowy 50 

20 Teipy 50 

21 Cwiczenia bierne 100 

22 Ćwiczenia wzmacniające 130 

23 Ćwiczenia oddechowe 80 

24 Ćwiczenia równoważne 130 

25 Ćwiczeni ogólnorozwojowe 180 
 

 

2. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 
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W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: 

 Zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej www.pcprchrzanow.pl 

 

 

3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty 

wpłynięcia oferty do zamawiającego:  

 

1. Fala Zdrowia Danuta Fryc, wpłynęło 21.05.2019, koszt realizacji usługi: 48850,00 zł. 

brutto. 

2. REHA-MEDIC Piotr Sypko, wpłynęło 22.05.2019 godzina 8,45, koszt realizacji usługi: 

49600,00 zł. 

 

 

4. Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie 

warunki były stawiane.  

 

1. Pomieszczenie udostępnione przez Wykonawcę na potrzeby realizacji usługi musi 

znajdować się na terenie Powiatu Chrzanowskiego. 

2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania usług rehabilitacji. 

3. Wykonawca posada wyposażenie pozwalające na realizację wszystkich zabiegów 

wymienionych w pkt I. 

 
Oświadczenia zawarte w formularzu oferty wszystkich wykonawców potwierdza 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

 

 

5. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

  

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu 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 IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, 

w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z 

wykonawcami, którzy złożyli oferty. Są to osoby bezstronne i obiektywne.  
 

6. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie 

danego kryterium. 

 

1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert:  

a) cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90 

 

http://www.pcprchrzanow.pl/
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b) Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem 

Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową – 10 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10 

 

2. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru: 

 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 90 = liczba uzyskanych punktów,                  
gdzie:   

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych 

ofert. 

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej. 

 

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

 

3. Punkty za kryterium „Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z 

Narodowym Funduszem Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową” zostaną przyznane w 

skali punktowej 0 – 10 punktów, weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 

 

Kryterium „Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym 

Funduszem Zdrowia lub firmą ubezpieczeniową” oceniane będzie przy zastosowaniu 

następującej punktacji: 

Nie posiada umowy z NFZ lub firmą ubezpieczeniową na realizację zabiegów 

rehabilitacyjnych – 0 pkt 

Posiada umowę z NFZ lub firmą ubezpieczeniową na realizację zabiegów rehabilitacyjnych – 

10 pkt 

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 10 pkt. Punkty się nie sumują. 

 

Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania,  

a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.  Zamawiający udzieli 

zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. 

będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można 

wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 

najniższą ceną.    
 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów: 

1. Fala Zdrowia Danuta Fryc – 90 + 0 = 90,00 pkt. 

2. REHA-MEDIC Piotr Sypko - 88,64 + 0 = 88,64 pkt. 

 

7. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru  

Wybrana została oferta firmy: Fala Zdrowia Danuta Fryc, oferta uzyskała największą ilość 

punktów. 

 

 

Protokół sporządzono w dniu 05.06.2019 

 

 

Dyrektor PCPR  ………………………………………………… 

 

 

Załączniki: 
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1. potwierdzenie publikacji zapytania na stronie internetowej, o której mowa w pkt 7 lit. a oraz 

b,  

2. złożone oferty,  

3. oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, 

podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub 

zmianami umowy zawartej z wykonawcą.  

 


