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Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do 

złożenia propozycji cenowej na realizację zadania 

– Kurs Masażu I i II stopnia –  

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-

zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, 

Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

1. Zamawiający:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień 

2. Tryb udzielenia zamówienia:   

 

„Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 30 000 euro, które nie jest 

zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o Zasady dotyczące przeprowadzania 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące Załącznik do Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), a także o zasady oparte na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie 

zorganizowanie kursu „Kurs Masażu I i II Stopnia” w ramach projektu „Aktywny powiat 

cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”.  

 

Ogólne założenia usługi: 

 

Kurs skierowany jest dla uczestniczki projektu, która chce podwyższyć swoje kwalifikacje 

zawodowe oraz zdobyć nowe umiejętności w zakresie masażu. W czasie trwania kursu 

słuchaczka powinna poznać techniki oraz metodykę masażu klasycznego, podstawy 

anatomii oraz fizjologii człowieka. Kurs powinien być przeprowadzony przez wysoko 
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wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym. Ostatecznym celem kursu 

jest przygotowanie słuchaczki do samodzielnej pracy w zakresie masażu.  

 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  

Szkolenie ma odbywać się w formie wykładów i ćwiczeń. Koncepcja szkolenia zakłada, iż 

osoba szkolona nie jest biernym odbiorcą treści, ale aktywnie uczestniczy w szkoleniu. 

Prowadzący szkolenie powinien wykorzystywać aktywizujące techniki nauczania, techniki 

motywujące do aktywnego udziału w zadaniach oraz techniki pozwalające na praktyczne 

wykorzystanie przedstawianej wiedzy teoretycznej. Także forma wykładowa nie może 

zakładać pasywnego odbioru wiedzy ze strony osób uczestniczących w szkoleniu, 

każdorazowo przekazywanie wiedzy w formie wykładu powinno składać się z wykładu 

informacyjnego oraz z elementów praktycznego wykorzystania wiedzy. Osoba 

uczestnicząca w szkoleniu powinna mieć możliwość weryfikacji umiejętności 

wykorzystania zdobytej wiedzy, dlatego też w wykładach informacyjnych 

wykorzystywane powinny być liczne przykłady oraz ich analiza przez uczestniczących w 

szkoleniu czy dyskusja. Ważnym aspektem, o którym należy pamiętać w 

przygotowywaniu szkolenia, jest przydatność przekazywanej wiedzy. Przekazywane 

informacje powinny odnosić się do realiów działania w przyszłej pracy osób szkolonych. 

Szkolenie powinno obejmować także przedstawienie metod uaktualniania wiedzy w 

danym zakresie. Osoby szkolone powinny otrzymać od prowadzącego szkolenie materiały 

szkoleniowe, które będą zawierały informacje gdzie można znaleźć dodatkową wiedzę z 

danego zakresu. Podczas szkolenia powinny zostać przekazane informacje skąd czerpać 

wiedzę i jak aktualizować swoją wiedzę w danym zakresie. 

 

1. Realizacja usługi szkoleniowej w zakresie przeprowadzenia kursu Masażu I i II 

Stopnia dla jednej uczestniczki Projektu – (zajęcia teoretyczne i praktyczne). 

2. Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego 

przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę wykonawcy, a także 

dysponować profesjonalną kadrą gwarantującą realizację usługi szkoleniowej na 

najwyższym poziomie jakościowym. Osoby prowadzące powinny legitymować się 

wykształceniem wyższym/zawodowym lub też posiadać inne 

certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie szkolenia. 

3. Ukończenie kursu musi zakończyć się posiadaniem zaświadczenia MEN oraz dyplomu 

w języku polskim oraz angielskim. 

4. Szkolenie może być organizowane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 15.00 do 20.00, a także w weekendy po uzgodnieniu z uczestniczką szkolenia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia innych terminów szkolenia po akceptacji 

uczestnika szkolenia. 

5. Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej i praktycznej. Zakres godzinowy 

kursu ustala się na min. 120 godzin zegarowych. 

6. W cenę kursu należy wliczyć materiały szkoleniowe, niezbędne akcesoria związane z 

realizacją kursu a także ewentualną opłatę egzaminacyjną. 
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Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia następujących 

dokumentów w momencie podpisania umowy o realizację szkolenia:  

1. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych 

prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę 

Wykonawcy. 

2. Program tematyczny obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne. 

3. Informacje o kadrze prowadzącej zajęcia wraz z kwalifikacjami oraz informacje o 

warunkach lokalowych, w których odbędą się spotkania. 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 

 

1. luty 2017 rok – kwiecień 2017 rok 

 

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się 

kryterium:  

4.1 przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

najniższa cena, 

4.2 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który nie podlega odrzuceniu 

oraz zaoferuje najniższą cenę. 

 

6. Wykonawca składający propozycję cenową musi wykorzystać formularz 

propozycji stanowiący załącznik do niniejszego pisma.  

 

7. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej 

zmienić. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny. 

 

8. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

7.1 Cenę oferty należy podać jako całkowity koszt przedmiotu zamówienia, uwzględniając 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, dostawą, niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

7.2 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą 

prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

7.3 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, która będzie traktowana 

jako ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

 

9. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

 

8.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

8.2 ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, 

8.3 każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, 

8.4 oferta musi zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy 
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8.5 każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej 

niż jednej oferty skutkuje wyłączeniem z postępowania 

8.6 oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

8.7 formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia 

Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

8.8 w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo 

8.9 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres 

zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na realizację Kursu Masażu I i II 

Stopnia w ramach projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji 

społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” realizowanego w ramach 

poddziałania 9.1.6 RPO WSL. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

 

11. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 

przeciwko Zamawiającemu. 

 

12. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 

11.1 propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 03 lutego 2017r. do godziny 

13.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Strumieniu, 43-246 Strumień przy ulicy 1 Maja 18. Na kopercie należy 

umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Kurs 

Masażu I i II Stopnia w ramach projektu „Aktywny powiat cieszyński – program 

aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” realizowanego w 

ramach poddziałania 9.1.6 RPO WSL 

11.2 otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 lutego 2017r. o godzinie 13.00 w siedzibie 

Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 

Strumień, pokój nr 2. 

 

13. Termin związania ofertą:  

Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu podpisania umowy, nie dłużej jednak 

niż przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie 

ofertę propozycji przed terminem jej składania. 

 

15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy:  

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać 

wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych 
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Warunków Zamówienia. 

14.2 Zamawiający o wyborze oferty zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia, oraz zamieści informacje na własnej stronie 

internetowej. 

 

16. Istotne dla stron postanowienia: 

15.1 Z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

podpisana umowa w siedzibie Zamawiającego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień, w uzgodnionym terminie, 

15.2 Istotne warunki umowy określono w załączniku nr 3 – projekt umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany projektu umowy stanowiącej 

załącznik do niniejszego zapytania. 

15.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na 

podstawie art. 93 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

15.4 Wykonawca przygotowujący ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest 

do uwzględnienia dokumentu: „Wykaz maksymalnych stawek dla towarów i usług 

„Taryfikator” określającego maksymalne ceny poszczególnych kursów. Taryfikator 

dostępny na stronach http://efs.slaskie.pl/ 

 

16. Informacje dotyczące wyboru oferty: 

16.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony 

przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu wyboru. 

16.2 W przypadku braku ofert lub odrzucenia ofert Zamawiający dopuszcza możliwość 

ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

16.3 Zamawiający informację o wyborze oferty zamieści na www.mops.strumien.pl 

16.4 Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez 

wybrania którejkolwiek z ofert. 

16.5 Termin ważności ofert składanych w ramach zapytania ofertowego powinien wynosić 

co najmniej 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty. 

16.6 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

16.7 Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów 

związanych z przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z 

przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, 

przygotowaniami do zawarcia umowy. 

16.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert Wykonawców, którzy w 

przeszłości nie wywiązali się należycie z umowy bądź oferty przez siebie złożonej, bądź z 

powodu nisko rażącej ceny 

16.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników spotkania. 

16.10 Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku 

odrzucenia oferty. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 
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Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Zamawiającego 

wobec czynności przez niego podjętych w toku postępowania oraz w przypadku 

zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie 

ustawy, zgodnie z art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

18. Osoba do kontaktu: 

 

Joanna Pietrys – koordynator projektu pozakonkursowego „Aktywny powiat cieszyński – 

program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień, kontakt 

mailowy: mops@um.strumien.pl z dopiskiem w tytule: dot. Projektu „Aktywny powiat 

cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. 

 

      

Z poważaniem, 

        

W załączniku: 

1. Oświadczenie Wykonawcy 

2. Wzór druku dla „propozycji cenowej” 

3. Projekt umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


