
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
WARUNKI OCENY OFERTY 
ORGANIZACJA, KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA, MAJĄCE  ZNACZĄCY WPŁYW NA JAKOŚĆ WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
OCENIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Zamawiający będzie oceniał KWALIFIKACJE OSÓB skierowanych do realizacji zamówienia . Za 

fizjoterapeutów wskazanych w wykazie osób posiadających tytuł określony poniżej, ofercie zostaną 

przyznane ilości  punktów  - przypisane danemu tytułowi naukowemu. 

− magister fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej – wymagane  minimum  – 0 pkt 

JAKO POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGU I UZYSKANIA PUNKTÓW NALEŻY 
ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:  DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH W ZAKRESIE 
FIZJOTERAPII LUB REHABILITACJI RUCHOWEJ I UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO) 

− magister fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej w trakcie specjalizacji z fizjoterapii – 5 pkt 

JAKO POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGU I UZYSKANIA PUNKTÓW NALEŻY 
ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY: (DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH W ZAKRESIE 
FIZJOTERAPII LUB REHABILITACJI RUCHOWEJ I UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO 
ORAZ ZAŚWIADCZENIE Z JEDNOSTKI, W KTÓREJ ZOSTAŁA ROZPOCZĘTA SPECJALIZACJA 
Z FIZJOTERAPII) 

− magister fizjoterapii ze specjalizacją z fizjoterapii – 10 pkt. 

JAKO POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGU I UZYSKANIA PUNKTÓW NALEŻY 
ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY: (DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH W ZAKRESIE 
FIZJOTERAPII LUB REHABILITACJI RUCHOWEJ I UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO 
WRAZ Z DYPLOMEM UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI) 

− fizjoterapeuta z tytułem dr n. med.  –  20 pkt. 

JAKO POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGU I UZYSKANIA PUNKTÓW NALEŻY 
ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY: (DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH W ZAKRESIE 
FIZJOTERAPII LUB REHABILITACJI RUCHOWEJ I UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO ) 
Ocenie będzie podlegać 4 fizjoterapeutów spośród załączonego do oferty wykazu osób do 
realizacji przedmiotu zamówienia - wybranych przez Wykonawcę.  
Sposób przyznania punktów określony został w punkcie 15 SIWZ 
 

Zamawiający będzie oceniał ILOŚĆ PRZEBADANYCH DZIECI przez wykonawcę w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie.   

JAKO POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGU I UZYSKANIA PUNKTÓW NALEŻY 
ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:  DOKUMENT (RAPORT, PROTOKÓŁ, REFERENCJE ITP.) 
POŚWIADCZAJĄCEGO ILOŚĆ PRZEBADANYCH DZIECI. 
Za przebadane dzieci ofercie zostaną przyznane punkty przypisane określonej poniżej ilości dzieci: 

• od 0 do 199 dzieci- 0 pkt 
• od 200 do 299 dzieci – 5 pkt 
• od 300 do 399 dzieci – 10 pkt 
• od 400 do 499 dzieci – 15 pkt 
• powyżej 500 dzieci – 20 pkt 
 

Zamawiający będzie oceniał POTENCJAŁ KADROWY WYKONAWCY .  Wykonawca dysponujący 

dodatkowymi fizjoterapeutami skierowanymi do realizacji zamówienia (ponad wymaganymi minimum 



czterema).  Za dodatkowych  fizjoterapeutów wskazanych w wykazie osób, ofercie zostaną przyznane 

następujące ilości  punktów:  

• 1 – 3 dodatkowych fizjoterapeutów – 5 pkt 
• 4-8 dodatkowych fizjoterapeutów – 10 pkt 

Ocenie będzie podlegać ilość fizjoterapeutów (powyżej 4 min.) wskazanych w załączonym 
do oferty wykazie osób do realizacji przedmiotu zamówienia.  

Wszyscy wskazani do oferty fizjoterapeuci będą brać udział w realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

Na potwierdzenie warunków zawartych w wykazie osób Wykonawca zobowiązany jest 
załączyć: 

- Oświadczenie o posiadaniu prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z 
ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015.1994 z późn.zm.) oraz zobowiązanie do 
przedłożenia legitymacji z nr prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty w trakcie 
trwania umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2018r. Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć na etapie składania ofert. 

Na potwierdzenie warunków zawartych w wykazie Wykonawca zobowiązany jest 
załączyć na wezwanie zamawiającego: 

- Dokumenty potwierdzające doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu 
zamówienia - np.  wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
umowa o pracę, świadectwa pracy, zakresy obowiązków, referencje od pracodawcy, 
dyplomy świadczące o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych, certyfikaty z kursów, 
szkoleń z których jasno wynika 5 letnie doświadczenie danej osoby w usprawnianiu i 
diagnostyce funkcjonalnej dzieci oraz  komputerowej diagnostyce oceny postawy ciała. 
Wszelkie przedkładane dokumenty muszą być zgodne zachowaniem zasad ochrony 
danych osobowych zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych(Dz.U. 2016.992 z 
późn.zm.)  

- zaświadczenie / Certyfikat ukończenia kursu leczenia skolioz wg metody FED profesora 
Santosa Sastre Fernandez’a.  

 

 

 
 



 
WARUNKI REALIZACJI  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany  z funduszy Unii Europejskiej w 
ramach realizacji projektu  pn. „Zdrowe dzieci - zdrowa Europa. Wielka nauka dla małych 
Pacjentów. ZDZE – WiP”, realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG 
Polska- Saksonia 2014-2020 
 

ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA następować będzie fakturami częściowymi, raz w 
miesiącu, ryczałtem.  Wysokość miesięcznego ryczałtu ustalona będzie wg. wzoru: 
 
                           90% Wartości przedmiotu zamówienia 
WMR = ----------------------------------------------------------------------   
                              Ilość miesięcy trwania umowy  
 
przy czym, wartość pierwszej faktury liczona będzie w następujący sposób:  
 
    WMR 
WPF = --------------------------------------  x ilość dni wykonywania przedmiotu zamówienia  
             ilość dni w danym miesiącu 
 
Pozostałe 10% Wartości przedmiotu zamówienia zostanie wypłacona Wykonawcy po 
zatwierdzeniu ostatniej faktury wraz z raportem z realizacji całego przedmiotu 
zamówienia. 
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest poprawnie wystawiona faktura oraz 
zaakceptowanie przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonego miesięcznego raportu, 
według wzoru ustalonego z Wykonawcą przed podpisaniem umowy.  


