
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

12-09-2019 

Termin składania ofert 

26-09-2019 

Numer ogłoszenia 

1206010 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia 26.09.2019r. do godz. 11:00 w 

siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie 

Podlaskim przy ul. Ks. J. Bosko 5, budynek administracji piętro II pokój nr 37. 

Oferty mogą być dostarczone drogą pocztowa, przesyłką kurierską bądź osobiście 

na adres: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 

ul. Ks. J. Bosko 5, 

08-300 Sokołów Podlaski z dopiskiem 

„Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z 

powiatu 

sokołowskiego”- Fizjoterapeuta 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

kancelaria@spzozsokolow.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Małgorzata Bańkowska 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

257817307 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, w 

związku z rozpoczęciem realizacji projektu: „Jestem zdrowa/y – program leczenia 

chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego” nr 

RPMA.09.02.02-14-A 326/18, zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko: 

Fizjoterapeuty (magister/licencjat fizjoterapii) 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: mazowieckie Powiat: sokołowski Miejscowość: Sokołów Podlaski 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zapewnienia pełnego zakresu usług i standardów opieki uczestnikom 

projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród 

dzieci z powiatu sokołowskiego” określonych przez Ministerstwo Zdrowia osobie 

zatrudnionej na tym stanowisku powierzone zostaną do wykonania następujące 

zadania: 

1) działania informacyjno-edukacyjne wobec dzieci; 

2) interwencja terapeutyczna – zajęcia ruchowe grupowe; 

3) interwencja terapeutyczna – zajęcia ruchowe indywidualne (typu zabiegi 

fizykalne, masaże, kinezyterapia, ter. manualna, techn. specj.) 

4) działania informacyjno-szkoleniowe dla personelu medycznego z podmiotów 

świadczących POZ, dla pielęgniarek/higienistek szkolnych; 

5) działania informacyjno-szkoleniowe dla osób z otoczenia dzieci uczestniczących 

w programie – nauczyciele; 

6) działania informacyjno-szkoleniowe wobec rodziców/opiekunów; 

7) prowadzenie dokumentacji związanej z projektem; 

8) współdziałanie z zespołem terapeutycznym. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem postępowania jest pełnienie obowiązków Fizjoterapeuty, w wymiarze 

1 etatu (zatrudnienie w formie umowy o pracę), w okresie od dnia 01.10.2019r.– 

31.12.2020r. (tj. przez 15 miesięcy). 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie stanowiła personel projektu „Jestem 



zdrowa/y – program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu 

sokołowskiego”, realizowanego w szkołach podstawowych powiatu 

sokołowskiego. 

Uruchomienie i funkcjonowanie projektu „Jestem zdrowa/y – program leczenia 

chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z powiatu sokołowskiego”, w tym także 

wynagrodzenie personelu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Regionalny. 

Kod CPV 

79625000-1 

Nazwa kodu CPV 

Usługi w zakresie pozyskiwania personelu medycznego 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Sposób powiadomienia o wyborze, warunki podpisania umowy, zastrzeżenia 

Zamawiającego: 

1) O wynikach przeprowadzonego naboru ofert (ewentualnie o jego unieważnieniu) 

Oferenci zostaną powiadomieni za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania 

zaproszenia do składania ofert oraz prawo do zamknięcia naboru bez wyboru oferty 

na każdym jego etapie, w szczególności 

w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert 

przekraczających wysokość środków zaplanowanych w budżecie projektu na 

realizację niniejszego działania. 

4) Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w 

miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego. 

5) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert z zastrzeżeniem nie przekroczenia wysokości środków zaplanowanych w 

budżecie projektu na realizację przedmiotowego zadania. 

Harmonogram realizacji zamówienia 

w okresie od dnia 01.10.2019r.– 31.12.2020r. (tj. przez 15 miesięcy). 

Załączniki 

 postępowanie aplikacyjne nr 5/2019 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1331607


Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

1) tytuł magistra/licencjata fizjoterapii; 

2) aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 

3) możliwość wykorzystania prywatnego samochodu do celów służbowych. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Aplikacja powinna zawierać: 

• życiorys zawodowy, 

• prawo wykonywania zawodu, 

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje, 

• formularz ofertowy zawierający propozycję cenową wynagrodzenia w 

przeliczeniu na 1 miesiąc pracy (załącznik nr 1). 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Cena – waga punktowa 100% 

Cena powinna uwzględniać wszystkie prace i czynności związane z realizacją 

przedmiotowej usługi. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta cenowa z najniższą ceną– zgodnie ze 

złożoną ofertą, której wzór określa załącznik nr 1 do Postępowania aplikacyjnego. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

SOKOŁOWIE PODLASKIM 

Adres 

Księdza Bosco 5 

08-300 Sokołów Podlaski 

mazowieckie , sokołowski 

Numer telefonu 



25 781 73 21 

Fax 

25 787 60 83 

NIP 

8231422165 

Tytuł projektu 

Jestem zdrowa/y - program leczenia chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z 

powiatu sokołowskiego 

Numer projektu 

RPMA.09.02.02-14-A326/18-00 
 


