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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.09.01.01-12-0011/20 

 

Chrzanów 02.03.2022 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Rehabilitacja indywidualna dzieci uczestników projektu „Z pomocą rodzinie”.  

 

Usługa obejmuje następujące zabiegi: 

 

Zestaw 1 – czas trwania 60 minut – ilość: 20 godzin 

Nazwa zabiegu 

Masaż kończyn dolnych 

Ćwiczenia stymulujące wzorce ruchowe 

Ćwiczenia korygujące wzorce ruchowe 

Integracja sensoryczna 

Nauka poprawnego chodu 

 

Zestaw 2 – czas trwania 60 minut, ilość: 20 godzin 

Nazwa zabiegu 

Ćwiczenia stymulujące wzorce ruchowe 

Ćwiczenia ogólnousprawniające 

Ćwiczenia korygujące postawę 

Rehabilitacja kończyn dolnych  

Nauka poprawnego chodu 

 

Zestaw 3 – czas trwania 60 minut, ilość: 20 godzin 

Nazwa zabiegu 

Ćwiczenia stymulujące wzorce ruchowe 

Ćwiczenia koordynacyjno - motoryczne 

Ćwiczenia stymulujące uwagę i koncentrację 

Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne 

 

2. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 

 

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:  

 

http://www.pcprchrzanow.pl/
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1. Rehabilitacja mobilna „Mały elf” Paulina Kowalska-Giermek, Regon 364288520 ,NIP 

628 222 80 12,  32-552 Płaza, ul. Żółkiewskiego 4 data wpływu 24.02.2022, cena 120zł/h. 

 

2. Aleksandra Wyrwa, Oświęcim, ul. Kolbego 15/10 data wpływu 25.02.2022, cena 130zł/h. 

 

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

warunki były stawiane.  

 

1. Wykonawca dysponuje osobą która posiada uprawnienia do wykonywania usług 

rehabilitacji. 

2. Wykonawca posada wyposażenie pozwalające na realizację wszystkich zabiegów 

wymienionych w pkt I. 

3. Osoba bezpośrednio realizująca przedmioty usługi posiada doświadczenie w realizacji 

usług rehabilitacji dla dzieci. 

 

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. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru  

Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania 

punktacji. 

 

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 

 

b) Podpisana umowa na realizację zabiegów rehabilitacyjnych z Narodowym Funduszem 

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

 

Uzyskana punktacja: 

 

1. Rehabilitacja mobilna „Mały elf”: 90 + 0 = 90,00 PKT. 
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2. Aleksandra Wyrwa, 83,07 + 0 = 83,07 PKT 

 

Wybrana została oferta firmy: Rehabilitacja mobilna „Mały elf”. Oferta spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała największą ilość punktów. 

 

 

Protokół sporządzono w dniu 02.03.2022 

 

 

Dyrektor PCPR  ………………………………………………… 

 

 

 


