
 
 

 

  Rozeznanie rynku 
 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego 

Zamawiający: 
Nazwa Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni 
Forma prawna Organizacja pożytku publicznego 
Numer REGON 810419025 
Numer NIP 852-11-32-866 
Dane teleadresowe Zamawiającego: 
Adres do korespondencji al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin 
E-mail m.konecka@miesnie.szczecin.pl 
Telefon 695 745 441 
Godziny pracy Poniedziałek-piątek: 12.30-16.00 
Osoba do kontaktu (przedstawiciel 
Zamawiającego) 

Małgorzata Konecka 
Tel. 695 745 441 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przeprowadzenie warsztatów dla 
uczestników projektu „Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego 
rodzin”, realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin w partnerstwie z Fundacją Pomocy 
Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie oraz Fundacją “Pasja” w Łobzie, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020. 
 
3. Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia. Informacje o 

możliwości składania ofert częściowych 

Do niniejszego rozeznania rynku mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie w działaniach na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami i członków ich rodzin. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 

 
4. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty 

Cena 100% 
 
 
 
 



 
 

 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w siedzibie 
Zamawiającego – Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni lub miejscu zamieszkania 
uczestników projektu „Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego 
rodzin”. 

Tematem przedmiotu zamówienia jest „Poszukiwanie form wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych w zależności od ich wieku oraz potrzeb”. 
Planowana liczba godzin realizacji przedmiotu zamówienia to 4 godziny szkoleniowe (1 
godzina = 45 minut). 
Przewidzianych jest 5 grup. 
Ostateczna liczba godzin wynosi zatem po 4 godziny szkoleniowe na jedną grupę (tj. 4 
godz. x 5 grup = 20 godzin szkoleniowych). 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia musi być dostosowany do potrzeb i możliwości 
osób z niego korzystających oraz zgodny z harmonogramem realizacji projektu. Realizacja 
przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w czasie ściśle określonym przez 
Zamawiającego. 
Forma umowy zawartej z Wykonawcą: 

a. umowa zlecenie w przypadku Wykonawcy nieprowadzącego działalności 
gospodarczej; 

b. umowa o świadczenie usług w przypadku Wykonawcy prowadzącego pozarolniczą 
działalność gospodarczą. 

Dokumentowanie realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje konieczność 
przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu podpisanych imiennych list 
potwierdzających skorzystanie ze wsparcia przez uczestników projektu. 
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie przedstawionego rachunku lub faktury z 14-
dniowym terminem płatności. 

 
6. Termin składania ofert 

Do 05.10.2020 r. do godziny 10.00. 
 

7. Termin realizacji 

2020 r. i 2021 r. 
 

8. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą 
Formularz oferty, który stanowi załącznik nr 1 do rozeznania. 

 
9. Termin związania ofertą upływa po 10 dniach licząc od terminu składania ofert 

 
10. Złożone oferty na załączonym formularzu oferty w terminie do 05.10.2020 r. do 

godziny 10.00 w jednej z następujących form: 



 
 

 

 
 pocztą elektroniczną: m.konecka@miesnie.szczecin.pl 
 pocztą tradycyjną/osobiście: Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, Al. 

Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin  (liczy się data wpływu oferty) 
W przypadku wyboru Wykonawcy, który złożył swoją ofertę elektronicznie, 
Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oryginału oferty w terminie do 7 dni od 
dokonania wyboru Wykonawcy. 

 
 


