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Zaproszenie do złożenia oferty  
na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tys. złotych 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zaprasza zainteresowanych do złożenia oferty na 
realizację:  
 
Przedmiot zamówienia: hipoterapia w ramach Programu terapeutycznego dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie pn. „Budowanie relacji i komunikacja w rodzinie” obejmujący:  

• dwie 3 godzinne sesje grupowe opierające się o doświadczenia z końmi (bez wsiadania na 

konie)  dla rodziców,  prowadzone przez psychologa, z udziałem hipoterapeuty; 

• 5 zajęć hipoterapeutycznych dla każdego dziecka biorącego udział w Programie. 

Celem terapii jest nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, otaczającym środowiskiem, innymi 
ludźmi. Jej istotą jest kontakt uczestnika z koniem, a przez to stworzenie sytuacji terapeutycznej, a nie 
samo dosiadanie konia.  
Koń jest zwierciadłem naszych emocji, intencji oraz postaw. Prowadzone przez psychologa przy 
udziale hipoterapeuty sesje grupowe  w sposób wielowymiarowy pozwolą uczestnikowi na 
doświadczenie siebie, analizę i odnajdywanie gotowości do zmiany. Poprzez słuchanie mądrości koni i 
stada pomogą dostrzec, jak to co czujemy wpływa na nas, otoczenia i podjęte przez nas działanie. 
Zajęcia, uzupełnione konieczną dawką teorii, nawiązującą do doświadczeń z końmi i codziennego 
życia pomogą w praktyce pokazać na czym polega budowanie relacji i komunikacja w rodzinie. 
 
1.W ramach realizacji usługi wykonawca zapewni: 
 
1.1 Psychologa posiadającego kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie w realizacji 

przedmiotowych zajęć. 
1.2 Trenerów hipoterapii posiadających kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie oraz uprawnienia 

do realizacji hipoterapii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
1.3 Opiekę doświadczonego animatora dla grupy dzieci w trakcie sesji grupowych dla rodziców, tj. 2 

spotkania po 3 h.  
1.4 Minimum dwa odpowiednio przeszkolone konie do realizacji zajęć w grupie rodziców. 
1.5 Minimum 5 koni do realizacji hipoterapii dla dzieci. 
1.6 Zadaszone miejsce do realizacji zajęć na wypadek złych warunków pogodowych. 
1.7 Miejsce do realizacji zajęć animacyjnych dla dzieci w pomieszczeniu zamkniętym. 
1.8 Ciepły poczęstunek dla każdego uczestnika, w tym: ciepłe napoje, ciepły posiłek (jednodaniowy)- 

podczas dwóch sesji grupowych dla rodziców i zajęć animacyjnych dla dzieci. 
1.9 Transport uczestników z miejsca zbiórki na terenie gminy Brzeszcze do miejsca realizacji zajęć oraz 

powrót do miejsca zbiórki, odpowiednim, sprawnym technicznie środkiem transportu, 
przystosowanym do przewozu osób - każda osoba ma mieć zapewnione miejsce siedzące. W 
przypadku awarii środka transportu lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej 
prawidłowe wykonanie usługi, Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt 
transportu zastępczego. 

1.10 Dokumentację w postaci listy obecności oraz scenariusza przeprowadzonych zajęć. 
 

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC i powinien posiadać 
ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NW. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność 
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wobec osób, na rzecz których świadczy usługi, za szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu 
zamówienia.  
 

2. Przewidywana ilość uczestników: 15 osób, w tym 10 dzieci i 5 osób dorosłych 

3. Łączna ilość godzin zajęć:  

Rodzice: 2 spotkania po 3h z przerwą na poczęstunek, realizowane cyklicznie, tj, jedno 3-

gdzinne spotkanie tygodniowo. 

Dzieci: 5 hipoterapii po 30 min dla każdego dziecka, realizowane cyklicznie, tj. jeden raz w 

tygodniu,  w tym dwa pierwsze spotkania odbędą się w czasie sesji grupowych rodziców. 

4. Termin realizacji: 5 niedziel w okresie od 30.10.2022r. do 4.12.2022r., do uzgodnienia 

pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

5. Miejsce wykonywania usługi: miejsce do realizacji usługi zapewni Wykonawca na terenie 

gminy Brzeszcze lub okolicach, w odległości do 20 km od gminy Brzeszcze. 

6. Forma umowy: cywilno – prawna. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie: 
- przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć, 
- sporządzania dokumentacji zajęć (lista obecności, scenariusz/plan przeprowadzonych zajęć) 
- uczestnictwa osób w zajęciach. 

 
8. Oferta ma zawierać: 
- własnoręcznie podpisane oświadczenie znajdujące się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, 
- czytelnie wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania, 
- dokumenty potwierdzające uprawnienia kadry: psychologa oraz hipoterapeuty, 
- dokument potwierdzający prowadzenie działalności w przedmiocie zamówienia. 
 

Proponowana cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
zmówienia, oraz uwzględniać wszystkie zobowiązania oferenta.  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane zajęcia 
hipoterapeutyczne. W przypadku nieobecności uczestnika (dziecka) na hipoterapii 
indywidualnej, koszt niezrealizowanej sesji (30min.) zostanie odliczony od całości 
wynagrodzenia wykonawcy. 
 
9. Kryteria oceny ofert:  
9.1.1 Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów:  
Cena brutto za realizację całości zamówienia – waga kryterium – 100 % ,  

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 

(pokój nr 204, II piętro) w zaklejonej i opisanej kopercie bądź na adres e-mail 

sekretariat@ops.brzeszcze.pl  do dnia 26.10.2022 r. do godz.15.00. 

Oferty przesłane  na adres e-mail powinny zawierać w treści numer telefonu kontaktowego, być 

zaszyfrowane (zabezpieczone hasłem) i zawierać kompletną ofertę w formie skanów. Po upływie 

terminu składania ofert, pracownik OPS niezwłocznie – nie później niż do godziny 15- tej 

następnego dnia roboczego, zwróci się telefonicznie do oferenta, na numer podany w treści 

wiadomości e-mail, o podanie hasła do otwarcia oferty.  

 
Informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 32/2111251 
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Uwagi końcowe:  

1.W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu pod wskazany numer telefonu w celu 

uzyskania hasła do otwarcia ofert lub gdy po otwarciu oferty, zarówno przesłanej na e-mail jak i 

złożonej osobiście, zostanie stwierdzony brak formularza ofertowego i oświadczenia lub na 

formularzu, czy też oświadczeniu nie będzie własnoręcznego podpisu, oferta zostanie odrzucona. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku zaistnienia 
okoliczności z nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego, a 
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty szczególnie, gdy najkorzystniejsza oferta 
przekroczy wartość środków, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.  

3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej.  

4.Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają wymagań określonych w 
zapytaniu.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 
przedstawionych przez Oferentów informacji.  

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia 
wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z 
prawdą.  

6. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentami w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności.  

8. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.  

9. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 
oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację 
przedmiotu niniejszego zamówienia lub z innych przyczyn nie dojdzie do jej zawarcia.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie przebiegu i sposobu realizacji 
zamówienia oraz sporządzania dokumentacji wymaganej w trakcie realizacji zamówienia.  

 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 
informuję, że: 

1)  administratorem danych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia  jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzeszcze,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: e-mail: iod@ops.brzeszcze.pl 

przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Przedmiot zamówienia hipoterapia 
w ramach Programu terapeutycznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie pn. „Budowanie 
relacji i komunikacja w rodzinie” 

3) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp; 



1) dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną wynikającą z 

załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 1/2015 z dnia 09.01.2015 r. w sprawie wykonywania czynności 

kancelaryjnych oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Brzeszczach (ze zmianami) - Jednolitym  Rzeczowym Wykazem Akt. Dane osobowe wynikające z 

zawartej umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia 

związane z zawartą umową; 

5) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: 
a)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b)  prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

c) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, 
jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;  

6) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony danych osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza 
przepisy RODO. 

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach  
mgr Ewa Zarycka – Nikiel 

 


