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         Sulejówek, dnia 26.03.2014 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/POKL.09.01.02/2012 

Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych zajęć hipoterapii dla uczestników projektu „Równy start 

w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Miasto Sulejówek 

ul. Dworcowa 55 

05-070 Sulejówek 

NIP 822-21-46-607  

2. Tryb udzielenia zamówienia:  

Przy udzielaniu niniejszego zamówienia ma zastosowanie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Wartość szacunkowa 

zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14 tys. euro. Postępowanie prowadzone jest na 

zasadach określonych przez Zamawiającego.  

3. Nazwa projektu: 

„Równy start w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 

usług edukacyjnych. 

4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć hipoterapii tj. 240 jednostek 

terapeutycznych (30 min.), czyli łącznie 120 godzin zegarowych dla min. 10 uczestników projektu 

„Równy start w przyszłość” realizowanego przez Miasto Sulejówek i współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Szczegółowe wymagania: 

1) zapewnienie odpowiedniej do wykonywania zajęć infrastruktury, 

2) zapewnienie przewozu uczestników zajęć spod Zespołu Szkół nr 2 w Sulejówku do miejsca 

prowadzenia zajęć, 

3) podsumowanie merytoryczne, dokonanie ewaluacji i przygotowanie raportu z ewaluacji w formie 

pisemnej po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia; 
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4) dbanie o właściwe oznaczenie wszelkich materiałów wytworzonych w czasie realizacji 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami POKL; 

5) zapewnienie wykwalifikowanej kadry (instruktor hipoterapii powinien posiadać uprawnienia 

zawodowe i tytuł instruktorski oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć 

hipoterapii dla osób niepełnosprawnych), 

6) opracowanie, w ścisłej współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 w Sulejówku, harmonogramu 

zajęć hipoterapii dostosowanego do potrzeb uczestników zajęć w oparciu o obowiązujący plan 

szkolnych zajęć lekcyjnych, 

7) prowadzenie kart zajęć hipoterapii odrębnie dla każdego uczestnika uwzględniających datę, ilość 

godzin oraz rodzaj świadczonych zajęć, potwierdzanych podpisem instruktora hipoterapii, 

8) zgłaszanie ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po zaobserwowaniu ich 

występowania, w formie pisemnej. 

6. Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2014 r. 

7. Płatność: Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 

do 21 dni po przedłożeniu i merytorycznym zatwierdzeniu przez Zamawiającego rachunku/faktury 

Wykonawcy oraz po wpływie transzy dofinansowania przekazanej przez Instytucję Wdrażającą 

(Instytucję Pośredniczącą II stopnia).  

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – 

w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie tożsame z przedmiotem zamówienia  

tj. w ramach jednej umowy zorganizował i przeprowadził zajęcia hipoterapii w ilości nie mniejszej niż 

100 h, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie to zostało wykonane lub 

jest wykonywane należycie; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia:  

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem: 

a) co najmniej dwoma instruktorami hipoterapii z kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim 

do prowadzenia ww. zajęć, z minimum rocznym doświadczeniem w prowadzeniu tego typu 

zajęć;  

b) co najmniej czterema końmi do przeprowadzenia ww. zajęć; 

c) niezbędnym sprzętem do prowadzenia ww. zajęć, np. kompletne siodła, ogłowie, toczki dla 

uczestników/uczestniczek zajęć itp.; 

d) miejscem dostosowanym do prowadzenia zajęć, które powinno znajdować się w odległości nie 

większej niż 30 km od Zespołu Szkół nr 2 w Sulejówku. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
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9. Opis sposobu przygotowania oferty 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2) Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania.  

4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pisemnie.  

5) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

a) formularz oferty – załącznik nr 1,  

b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 

c) wykaz wykonanych usług – załącznik nr 3, 

d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 4, 

e) wykaz potencjału technicznego – załącznik nr 5, 

f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

10. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: Cena – 100% 

1) Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający jest 

obowiązany zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia. 

2) Cena oferty winna uwzględnić wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy. 

11. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 02.04.2014 r. do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu)  

z dopiskiem: „Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych zajęć hipoterapii dla 

uczestników projektu „Równy start w przyszłość””:  

1) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, 

Biuro Obsługi Klienta; 

2) za pośrednictwem poczty na adres: Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek. 

12. Informacje o formalnościach: 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o wynikach 

postępowania drogą mailową wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia.  

2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia  

o wyborze Wykonawcy. 

3) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych  

w ofercie. 

4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.  

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania 

ofertowego bez podania przyczyn. 
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Załącznik: 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 

3. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 3 

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 4 

5. Wykaz potencjału technicznego – załącznik nr 5 

                                                                                                                                 

 ZATWIERDZIŁ: 

          
Burmistrz Miasta Sulejówek  

       /-/ Arkadiusz Śliwa
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Załącznik nr 1                    

OFERTA WYKONAWCY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa: ...................................................................................... 

Siedziba: ................................................... 

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Numer telefonu:  ................................................  

Numer REGON:   ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Miasto Sulejówek  

05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa 55 

tel./fax: (22) 76 06 230, 76 06 213  

Zobowiązania Wykonawcy: 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych 

zajęć hipoterapii dla uczestników projektu „Równy start w przyszłość” oferujemy wykonanie zamówienia, 

zgodnie z wymogami zapytania ofertowego za cenę: 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 

Liczba 

godzin 

Cena jednostkowa brutto za jedną godzinę 

[PLN] 

Cena brutto 

ogółem [PLN] 

   

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

.................................................................................. tel. kontaktowy: ................................................   

Oświadczenia dotyczące postanowień zapytania ofertowego: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
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2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Dokumenty: 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:  

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 

2) Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 3, 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 4, 

4) Wykaz potencjału technicznego – załącznik nr 5, 

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej.  

 

 

........................., dn. .........................                        ……........................................................ 

Podpis Wykonawcy oraz pieczątka    
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Załącznik Nr 2 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Wykonawca/Wykonawcy ……………………………………………………………………………….……….. 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych zajęć hipoterapii dla uczestników projektu „Równy start 
w przyszłość” 

oświadczam/my, że  spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w zapytaniu 
ofertowym, dotyczące w szczególności:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty  
i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

 

........................., dn. .........................                                         ........................................................ 

Podpis Wykonawcy oraz pieczątka  
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Załącznik Nr 3 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 

NAZWA  WYKONAWCY ................................................................................................................. 

 

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................... 

 

tel.   ............................  faks   ...........................   e-mail  ............................................................... 

 

Przedmiot  
zamówienia Okres realizacji  Wartość zamówienia 

Zamawiający 
adres i telefon 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

.............................................., dnia ...........................                      ............................................................ 

        Podpis Wykonawcy oraz pieczątka 
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Załącznik Nr 4 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
wymagany jest w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

 

Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje / Wykształcenie Doświadczenie  

1    

2    

3    

4    

      

 

........................., dn. .........................                                      ........................................................ 

Podpis Wykonawcy oraz pieczątka 

 



 

 

 

Projekt „Równy start w przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

10 

Załącznik Nr 5 

WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO 

Wykaz zwierząt 

Lp. Rasa zwierzęcia Nr paszportu PZHK* 

   

   

* Należy dołączyć kserokopię paszportu PZHK potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

Wykaz sprzętu 

Lp. Nazwa sprzętu Opis 

 
 

  

   

 

Miejsce realizacji zajęć hipoterapii 

Lp. Adres ośrodka 
Warunki techniczne (m.in. 

ogrodzenie, zadaszony teren)  

Odległość miejsca 
realizacji zajęć od 
Zespołu Szkół nr 2  
w Sulejówku (km) 

 
 

  
 

 

........................., dn. .........................                                      ........................................................ 

Podpis Wykonawcy oraz pieczątka 


