
 
 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku 

 

zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych dostosowanych do 

potrzeb 12 uczestników niepełnosprawnych z dysfunkcjami narządu ruchu, schorzeniami 

układu krążenia i chorobami układu neurologicznego w ilości 550 godzin z 11 uczestnikami 

w siedzibie usługodawcy, 50 godzin z 1 uczestnikiem w domu Klienta. Łączna ilość 600 

godzin. 

 

Ćwiczenia odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań. 

 

 

Termin przeprowadzenia ćwiczeń: czerwiec – wrzesień 2014 r. 

 

Kryterium wyboru oferty: 

 

Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę brutto za 1 godzinę 

świadczonej usługi. 

 

 

Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia kandydata oraz zaakceptowanym 

wzorem umowy należy przesłać na adres: MOPS, ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek lub na 

adres e-mail: mopsefs@szczecinek.net.pl do dnia 29.05.2014 r. 

 

 

Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Pani Honorata Kowalczuk, tel. 94 37 280 

15, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:00. 

 

 

Szacunkowy zakres usług nie przekracza kwoty 30.000 euro w związku z powyższym nie 

stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Szansa ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 



 
 

 

U M O W A 

 

zawarta w dniu ……………w ramach projektu systemowego „Szansa” współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego 

w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

2007-2013 pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 

4, zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez: 

Dyrektora Panią Martę Niewczas  

a  

…………………………, NIP …………………., REGON ………………………….., 

prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji 

i Działalności Gospodarczej (CEIiDG) pod firmą ……………….z siedzibą w Szczecinku 

przy ulicy, zwanym dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: 

§1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

a) przeprowadzania ćwiczeń rehabilitacyjnych zaleconych przez lekarza z 12 uczestnikami 

objętymi projektem systemowym PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1., który 

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w liczbie …………….godzin łącznie, w okresie od …………….. 

do……………….. 

b) ewidencjonowania godzin wykonanych ćwiczeń (prowadzenie list obecności). 

2. Ćwiczenia określone w pkt 1 realizowane będą wg harmonogramu otrzymanego od 

Zleceniodawcy i zaakceptowanego przez Zleceniobiorcę. 

3.Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania 

zadania. 

§2 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości …….. zł 

brutto ( słownie: …………… złotych 
00

/100) za każdą godzinę przeprowadzonych 

ćwiczeń.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, przelane zostanie w na konto bankowe wskazane 

przez Zleceniobiorcę w ciągu 10 dni od dnia złożenia rachunku przez Zleceniobiorcę, 

wystawionego po zakończeniu miesiąca, w którym świadczona była usługa oraz 

dostarczeniu ewidencji wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 współfinansowane jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§3 

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie, bez zgody 

Zleceniodawcy. 

§4 

W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie Zleceniodawca może 

odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym. 

§5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 



 
 

§6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

ZLECENIOBIORCA  ZLECENIODAWCA 

 


