
Tworków, dnia 08.12.2021r.   
 

Zaproszenie do składania 
ofert cenowych 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z s/w Tworkowie, 47-451 Tworków, ul. Zamkowa 50 
tel./fax (032) 419-63-00, e-mail ops@krzyzanowice.pl w ramach prowadzonej procedury przetargowej 
objętej regulaminem wewnętrznym dla zamówień nie przekraczających 30 tys. euro, zaprasza do  
składania oferty cenowej na zadanie: „Prowadzenie zajęć ruchowych (fitness, pilates, callanetics, 
joga, zumba, zajęcia rekreacyjno- rehabilitacyjne itp.) dla  członków Klubu Senior+  Gminy 
Krzyżanowice w roku 2022” w zakresie zgodnym z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.  
 

1. Wymagany termin realizacji  zamówienia – od 03.01.2022. do 31.12.2022r.  
2. Gwarancja – nie dotyczy 
3. Termin płatności – 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury 

i zestawienia liczby oraz czasu przeprowadzonych zajęć. 
4. Wykonawca winien posiadać: doświadczenie w realizacji podobnych usług oraz dysponować 

odpowiednim przygotowaniem do wykonania usługi.  
5. Przed określeniem wartości swojej oferty, Wykonawca winien zapoznać się dokładnie  

z przedmiotem zamówienia, w celu dokładnego określenia ceny oferty. Podając cenę oferty należy 
podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto całości zamówienia.  

6. Do oferty winny być załączone następujące dokumenty: 
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2, 
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 112 ustawy z 

dnia 11 września 2019r. poz. 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 
i z 2021 r. poz. 1129 z wykorzystaniem wzoru –  załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, 

3) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.57, art. 124 ustawy   
z dnia 11 września 2019r. poz. 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2019 
z i z 2021 r. poz. 1129 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji; 

4) ksero dokumentu o zarejestrowaniu i prowadzeniu działalności (wydruk z CEIDG lub kopia 
aktualnego zaświadczenia z rejestracji działalności), 

5) Parafowany opis przedmiotu zamówienia tj. specyfikacja - załącznik nr 1 
7. Kryteria wyboru ofert: Cena – 100%  
8. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem „Oferta – Prowadzenie zajęć 

ruchowych dla członków Klubu Senior+ Gminy Krzyżanowice w roku 2022”. Oferty należy 
składać u Zamawiającego, w pokoju nr 1 do dnia 27.12.2021r. do godz. 14.00. Oferty złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane.  

9. Otwarcie ofert  nastąpi dnia 27.12.2021 r. o godz. 14:15 
 

w biurze Kierownika OPS 
Krzyżanowice z s/w Tworkowie. Oferty złożone po terminie bądź oferty złożone w terminie ale 
niekompletne zostaną odrzucone.  

10.  W sprawie zamówienia proszę kontaktować się z kierownikiem jednostki p. Katarzyną Buczek 
 tel. 32 419-63-00   

11.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania  lub prawo 
do jego odwołania. 

 
                                                                                            
 
 

  Zatwierdzam 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

 Katarzyna Buczek 
 

  / -  / 
 



 
 
 

 
Załącznik nr 1  

 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : 
 

Prowadzenie zajęć ruchowych (fitness, pilates, callanetics, joga, zumba, zajęcia rekreacyjno-
rehabilitacyjne itp.) dla członków Klubu Senior+ Gminy Krzyżanowice w roku 2022 

 
Przedmiot zamówienia składa się z zadania: 

Zadanie  

1.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć fitness, pilates, callanetics, joga, zumba lub 
zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych dla osób zrzeszonych w Klubie Senior+ Gminy Krzyżanowice 

 

1.2 Przedmiot zamówienia na prowadzenie zajęć Aktywny Senior w Klubie Senior+ obejmuje osoby    po 
60 r. ż. terenu Gminy Krzyżanowice należące do Klubu Senior+ z siedzibą w Owsiszczach  
47-450, przy ul. Szkolnej 1. 

1. Grupa zajęciowa nie mniejsza niż 14 osób lecz nie większa niż 20 seniorów 

         2. Ilość grup zostanie ustalona z zamawiającym po przeprowadzonej rekrutacji 

         3. Przy wycenie usługi należy określić kwotę brutto za 1 grupę zajęciową 

         4. Tworzenie zajęć ustalone zostaje  przez zamawiającego po konsultacji z seniorami oraz 
wykonawcą. 

         5.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ramowego planu zajęć. 

         6.Czas zajęć nie może być krótszy niż 60 minut. 

         7. Częstotliwość zajęć nie mniejsza niż 1 raz w miesiącu. 

         8. Zajęcia przewidziane są w przedziale godz.: od 10.00 do 14.00 lub od 14.00 do 17.00 

         9. Wykonawca określa jednoznacznie formę zajęć przeprowadzanych w ramach zadania (pilates, joga, 
etc. ) i w odniesieniu do wybranej formy przygotowuje ramowy plan zajęć o którym mowa  
w pkt. 5 

10. Posiadanie przez wykonawcę dodatkowego sprzętu/wyposażenia będzie dodatkowym atutem przy 
ocenie oferty. 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

O F E R T A 

 

 

 
 

        Do  

 

        Nawiązując do zaproszenia do składania ofert cenowych na 

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

składamy ofertę na wykonanie zamówienia. 

 

 

1.  Termin realizacji zamówienia - ............................................................... 

 

........................................................................................................................ 

 

3. Cena oferty wynosi: Netto ............................. (słownie:............................. 

 

    .................................................................................................................... 

 

   + podatek VAT ...................................................... , co daje kwotę Brutto 

 

   ............................. (słownie: ....................................................................... 

 

    .................................................................................................................... 

 

4. Do kontaktów wyznaczamy ...................................................................... 

 

5. Akceptujemy warunki płatności, wynoszące ............... dni. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ……………………….……… 
 data i podpis oferenta 



 
 

Załącznik nr 3 

                                                                                                  
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
Prowadzenie zajęć ruchowych (fitness, pilates,  callanetics, 

joga,zumba, zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne itp.) 
dla członków Klubu Senior+ Gminy Krzyżanowice w roku 2022 

 
Nazwa i adres Wykonawcy : 

 
 
 
 
 

 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 
 

 
 
Składając ofertę na : …………………………………………..…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..……………………….. 

………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 
spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, że : 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 
2) posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego niezbędne 

do wykonania zamówienia, 
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  
4) moja sytuacja ekonomiczna gwarantuje wykonanie zamówienia i posiadam dostęp do 

niezbędnej wielkości środków, jakie wymaga Zamawiający dla zapewnienia bieżącej realizacji 
zamówienia. 

 
 
..........................., dnia ..................2021 r.      

                                                 ......................................................                                                                        
  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 

 
 
Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 112 ustawy P.z.p., jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, 
oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich 
pełnomocnika. 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 



Załącznik nr 4  

 

 OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Nazwa oferenta ..........................................................................................................................  

Adres oferenta ...........................................................................................................................  

Numer tel/fax .............................................................................................................................  

 

Oświadczam, że nie ma zastosowania w stosunku do Mnie żadna z niżej wymienionych okoliczności,  

powodująca wykluczenie z postępowania:  

1) Nie jestem Wykonawcą, który w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził  

szkodę: nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została  

dobrowolnie naprawiona.  

2) Nie jestem wykonawcą w stosunku, do którego otwarto likwidacje lub którego upadłość  

ogłoszono.  

3) Nie jestem Wykonawcą, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem zamówienia  

lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  

w dokonywaniu tych czynności.  

4) Nie jestem Wykonawcą, który nie spełnia wymagań określonych w niniejszym postępowaniu  

oraz nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających ich spełnienie, a dotyczących:  

. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie  

z wymaganiami ustawowymi;  

. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, a także pracowników  

zdolnych do wykonania zamówienia.  

5) Nie jestem Wykonawcą, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik  

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

 Podpisano  ...............................................................  

 

 (uprawniony przedstawiciel)  

 


