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Gryfino, 10 czerwca 2014 r.

Oszacowanie warto5ci zam6wienia
odrodek Pomocy Spolecznej w Gryfinie, zwraca siq z pro5bq o oszacowanie wartosci zam6wienia
realizacji zadania polegajqcego na organizacji zajqi rehabilitacyjnych dla 3 uczestnik6w projektu z gminy
Gryfino w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja wykluczenia spotecznego w powiecie gryfiriskim,,
wsp6ffinansowane8o ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach programu operaryjnego
Kapitaf Ludzki finansowaneEo Priorytet Vll, Dziafanie 7.1. Rozw6j iupowszechnianie powszechnej integracji,
Poddzialanie 7't'2 Rozw6j i upowszechnianie powszechnej integracji przez powiatowe centra pomocy

spofecznej.

Opis przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie zajqi rehabilitacyjnych dla 3 uczestnik6w projektu z gminy
Gryfino
z nastqpujqcych miejscowo6ci:Zabnica, Dolgie i Gryfino w liczbie 36 godzin miesiqcznie,lqcznie
ok.216 godzin.
Praca Swiadczona w miejscu zamieszkania uczestnika, stqd w cenie nale2y uwzglqdnii koszty
dojazd6w do
podanych miejscowo6ci.

celem ustugi bqdzie prowadzenie zajqi rehabilitacyjnych dla 3 os6b ( 3 kobiety) zgodnie z ich problemami
zdrowotnymi:
- stwardnienie rozsiane -osoba le2qca,
- stan po udarze m6zgu -prawostronny parali2'ciala,
-stan po pqkniqciu tqtniaka w m6zgu - spastycznoji lewostronna.
WvmaAania:
- wyksztalcen ie

fizykoterapeutyczne,

- doSwiadczenie w prowadzeniu zajqi ruchowych.
Wymagania dodatkowe: prowadzenie dzialalno6ci gospodarczej.
Okres realizacji uslugi: lipiec

-

grudzie6 2Ot4 r.

Pozyskane informacje zostanq wykorzystane wyfqcznie w celu weryfikacji szacunku bud2etu przeznaczonego
na
wykonanie dzialania.

Termin i miejsce zto2enia propozycji cenowej:
lnformacjq o kalkulacji cenowej z podaniem ceny brutto nale2y zlo2y(w formie pisemnej, w jqzyku polskim
w
siedzibie oJrodka Pomocy spolecznej w Gryfinie ul. tu2ycka 12
-w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie
do dnia t7 '06'20L4 r., do godziny 15.30 lub przeslai drogq listownq (decyduje data wptywu
do osrodka pomocy
Spofecznej w Gryfinie) lub drogq email: aleksandra.szvmanowicz@ops.srvfino.pl w terminie
do t7.06.2ot4r.
Ninieisze zapytanie mo no celu rozpoznonie rynku i oszdcowanie wartolci zom6wienio. Zapytanie
nie stanowi
oferty w myll ott. 66 Kodeksu Cywilnego, jak r|wniei nie jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy prawo

zam6wiei

pubticznych.
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(pieczqi i
ujqcej
w tym posteg6waniu w imieniu Zamawiajacego)

