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Zamawiaj ący:  

Zielonogórski Klub Je ździecki Przylep-Lotnisko 
ul. Przylep-Skokowa 18D 66-015 Zielona Góra  
tel. (+48) 68 422-74-67, (+48) 668-083-044    
e-mail: alicja.porycka@gmail.com      
 

 
Wykonawcy 
zainteresowani udziałem  
w niniejszym postępowaniu 

 
 

1. Przedmiot zamówienia:  

1) nazwa nadana zamówieniu: prowadzenie zaj ęć terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze 
jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra –  Centrum Integracji Społecznej  
w Zielonej Górze;  

2) miejsce  realizacji zamówienia: Zielonogórski Klub Jeździecki Przylep-Lotnisko; 

3) rodzaj  zamówienia – usługa; 

4) termin wykonania zamówienia – 14.09.2018 r. – 13.12.2022; 

5) opis  przedmiotu zamówienia:  

a) w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dla niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca 
będzie prowadzić zajęcia terapeutyczne (hipoterapia i kinezyterapia) dla 27 osób  
z niepełnosprawnością (3 edycje projektu 17 miesięcy każda, po 9 osób w edycji), którego 
szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 3 , 

b) czas trwania zajęć: 

− hipoterapia – 3 grupy 3-osobowe po 30 minut 4 razy w miesiącu, 

− kinezyterapia – 3 grupy 3-osobowe po 45 minut 4 razy w miesiącu, 

c) zajęcia muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego (na terenie Zielonogórskiego Klubu 
Jeździeckiego Przylep-Lotnisko), 

d) zajęcia mogą być prowadzone tylko przez hipoterapeutę z uprawnieniami oraz przez 
dyplomowanego fizjoterapeutę, 

e) zadanie realizowane w ramach umowy nr RPLB.07.04.02-08-0001/17-00 o dofinansowanie 
projektu „Lepsze jutro II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi  
Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach 
podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. 

2.  Język i forma post ępowania: postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy 
pisemnej 
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3.  Warunki udziału w post ępowaniu :  

1) z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności 
poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4.  Sposób obliczenia ceny: 

1) cena uwzględniająca należny podatek VAT, podana w ofercie wg załącznika  nr 1 do zapytania 
musi obejmować cały przedmiot zamówienia (ryczałtowa cena brutto) wyceniony w oparciu  
o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  
z uwzględnieniem postanowień ust. 1  niniejszego zapytania ofertowego;  

2) cena oferty, o której mowa powyżej, musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do 
pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 
0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);  

3) cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie 
podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu; 

4) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez 
Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem 
zamówienia; 

5) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 9 maja 2014 r. O informowaniu  
o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, 
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia 
się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem 
akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 8),; 

6) cena oferty podana przez wykonawcę w ofercie musi być podana cyfrą i słownie,  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;  

7) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.  
Nr 177, poz. 1054 - tekst jednolity z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub 
zwolnienia należy podać w załączniku nr 1  do zapytania ofertowego; 

8) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do po wstania u Zamawiaj ącego obowi ązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towar ów i usług, Zamawiaj ący w celu 
oceny takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej  w ofercie podatek od towarów i usług, 
który miałby obowi ązek rozliczy ć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim 
Wykonawca składaj ąc ofert ę, informuje Zamawiaj ącego, czy wybór oferty b ędzie prowadzi ć 
do powstania u Zamawiaj ącego obowi ązku podatkowego, wskazuj ąc nazw ę (rodzaj) towaru 
lub usługi, których dostawa lub świadczenie b ędzie prowadzi ć do jego powstania, oraz 
wskazuj ąc ich warto ść bez kwoty podatku. 

5.  Kryteria oceny ofert: 

1) Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia): 

a) cena oferty  „C” – waga 60 % 

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą 
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą 
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija 
się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru: 
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                    Cmin 
                                                       „C”  =    ----------   x 100 pkt x 60% 

                                                            Cbad 

 
gdzie:  Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł); 

 Cbad - cena oferty badanej  (zł); 
 60% - waga kryterium „C” 

Uwaga: maksymalna ilo ść punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,0 0 pkt. 

b) doświadczenie  „D” – waga 40 % 

Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie („D”) oferta Wykonawcy otrzyma 5 punktów za każdy 
rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć terapeutycznych (kinezyterapia oraz hipoterapia), gdy wykaże 
się on realizacją co najmniej dwóch projektów rocznie na minimum 20 osób. 
 
Uwaga: maksymalna ilo ść punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,0 0 pkt. 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą 
liczbę punktów - sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „D”) w oparciu o podane w pkt 5.1. 
kryteria oceny ofert.  
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych  
w kryterium „C” + „D”) Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferował 
wykonanie zamówienia za niższą cenę (która uzyskała najwięcej punktów  
w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których mowa  
w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym 
terminie ofert dodatkowych. 

6. Przygotowanie i zło żenie ofert:  

1) Sposób przygotowania ofert: 

a) oferta sporządzona wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączniki do oferty 
powinny być napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem – na maszynie 
do pisania, komputerze lub czytelnym drukowanym pismem r ęcznym , z zastrzeżeniem lit. c, 

b) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być 
podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione, 

c) dołączone do oferty dokument w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone 
klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne 
nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego 
oświadczenie, 

d) zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi 
numerami, 

e) każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub 
jego pełnomocnika, 

f) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego 
pełnomocnika, 

g) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta; 

2) złożenie ofert: 

a) Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 
adresem Zamawiającego i nazwą zamówienia, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

b) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy  
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 
osobiście lub za pośrednictwem posłańca, 

c) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Zielonej Górze, 66-015, ul. Przylep-
Skokowa 18D,w terminie do dnia 11.09.2018 r., 

d) oferta złożona po terminie określonym w pkt 2 lit. c i/lub niezgodna z przedmiotem zamówienia 
nie będzie rozpatrywana, 

e) oferta złożona w terminie określonym w pkt 2 lit. c oraz zgodna z przedmiotem zamówienia 
ważna jest przez 30 dni  od upływu terminu składania ofert, 
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f) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej 
w niewłaściwym miejscu, 

g) jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca złoży więcej niż 
jedną ofertę żadna z nich nie będzie rozpatrywana, 

h) dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie 
(składającego ofertę): 

− wypełniony formularz oferty wg załącznika  nr 1  do niniejszego zapytania (przedstawione 
w formie oryginału), 

− wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
wg załącznika nr 2  - oświadczenie musi być aktualne na dzień złożenia oferty, 

− aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy), 

− dokumenty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia terapeuty/ów do prowadzenia 
zajęć kinezyterapeutycznych oraz hipoterapii, 

− dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy, 
−  pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie  
z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być 
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). 

7. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami: 

1) wszelkie oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają 
formy pisemnej; 

2) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Alicja Porycka  
w Zielonogórskim Klubie Jeździeckim Przylep-Lotnisko, 66-015 Zielona Góra,  
ul. Przylep – Skokowa 18D, tel. 668-083-044; e-mail: alicja.porycka@gmail.com; 

3) informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl; 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia jednej 
lub kilku okoliczności: braku ofert podlegających rozpatrzeniu; gdy cena oferty najkorzystniejszej 
przewyższa kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; wystąpienia 
takiej zmiany okoliczności, która powoduje że wykonanie zamówienia nie leży w interesie 
Zamawiającego; postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie umowy; jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzano 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane 
Zamawiającemu.     

5) informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści również na stronie internetowej 
Zamawiającego (www.zkj.pl) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, podając:  

a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie 
wyboru,  

b) informację o unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne. 

8. Zamówienia uzupełniaj ące:  Zamawiający nie przewiduje / przewiduje udzielenia zamówień 
uzupełniających w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do ….% wartości 
zamówienia podstawowego. 

9. Waluta, w jakiej mog ą być prowadzone rozliczenia mi ędzy Zamawiaj ącym a Wykonawc ą: 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

10. Projekt umowy stanowi załącznik  nr 4  do niniejszego zapytania. Jeżeli przewidziano możliwość 
zmiany zawartej umowy warunki tej zmiany określono w projekcie umowy.  

11. Załączniki do niniejszego zapytania: 

1) załącznik nr 1 – formularz oferty; 

2) załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
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Załącznik nr 1  

 

O F E R T A 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

PROWADZENIE ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU „L EPSZE JUTRO II”  REALIZOWANEGO  
PRZEZ MIASTO ZIELONA GÓRA – CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE 

 
 

1. Zamawiający: 

 Zielonogórski Klub Je ździecki Przylep-Lotnisko 

 ul. Przylep-Skokokwa 18D 

 66-015 Zielona Góra 

2. Wykonawca  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę 

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

adres.......................................................................................................................................................................... 

tel. ....................................................fax ..................................................... e-mail: ……………..…………………… 

REGON ........................................    NIP/PESEL .....................................  

województwo …………………………………. 

(adres do korespondencji ......................................................................................................................................... 

tel. .................................................. fax .......................................... e-mail: …………………………….……………) 

upełnomocniony przedstawiciel 

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

3. Stosownie do treści ogłoszenia o zapytaniu ofertowym dotyczącym zadania pn. prowadzenie zaj ęć 
terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze jutro II”  realizowanego przez Miasto Zielona Góra – 
Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze  zamieszczonym w na stronie internetowej 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego 
Przylep-Lotnisko (www.zkj.pl) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto 
……….... złotych (słownie: …………………………………………………………….), w tym VAT w wysokości 
…….. %, co stanowi kwotę …..…… złotych brutto za jedne zajęcia terapeutyczne (hipoterapia + 
kinezyterapia dla 3-osobowej grupy uczestników); 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z wprowadzonymi do niego zmianami  
(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 
konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem. 

6. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania 
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, 
tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. W załączeniu przedstawiamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy); 
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2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy,  
o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 – tekst jednolity z późn. zm.) 
winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie); 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału); 

4) dokumenty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia terapeuty/ów do prowadzenia zajęć 
kinezyterapeutycznych oraz hipoterapii; 

5) dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych (hipoterapia oraz 
kinezyterapia). 

 

 

 

Ofertę sporządzono dnia .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................................. 
 Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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Załącznik nr 2  

 

 

 

OŚW I A D C Z E N I E  

O SPEŁNANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. prowadzenie 
zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze jutro II ” realizowanego przez Miasto Zielona Góra – 
Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze 

ja/my (imię nazwisko) ………………………………………………………………………….......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentując firmę (nazwa firmy) ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… . 

Jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że spełniam niżej 
wymienione warunki sformułowane przez Zamawiającego: 

1) nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo,  
w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego  
w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 dnia ………………………… ……………………………………………………….………….. 
 Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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Załącznik nr 3  

 

 
 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia pn.  
prowadzenie zaj ęć terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze jutro II ” realizowanego przez  

Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej  w Zielonej Górze  
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
1. W ramach zajęć terapeutycznych Wykonawca przeprowadzi: 

1) zajęcia hipoterapii; 

2) zajęcia kinezyterapii. 

2. Zajęcia mogą być prowadzone tylko przez wykwalifikowaną kadrę: 

1) hipoterapeutę z uprawnieniami; 

2) dyplomowanego fizjoterapeutę. 

3. Zajęcia odbywać się będą w trzech 3-osobowych grupach, 4 razy w miesiącu dla każdej grupy 
przy czym: 

1) hipoterapia – czas trwania pół godziny terapii dla każdego Uczestnika; 

2) kinezyterapia – czas trwania 45 minut dla każdej grupy. 

4. Zajęcia odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 wg 
harmonogramu zajęć ustalanego na każdy miesiąc przez Zamawiającego. 

5. Zajęcia mają odbywać się w siedzibie Zamawiającego (na terenie Zielonogórskiego Klubu 
Jeździeckiego Przylep-Lotnisko). 
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Załącznik nr 4  
 

 

P R O J E K T  U M O W Y  

 

UMOWA nr …………………….. 

 

zawarta w dniu _______________ w ______________________________ 

pomiędzy: 

_____________________________________________ z siedzibą w _________________________________  

przy ul. ____________________________________________________________________ 

NIP: _______________________, REGON: _____________________ 

reprezentowanym przez: 

_______________________________________ - _____________________________ 

_______________________________________ - _____________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą” z jednej strony, 

a 

Zielonogórskim Klubem Jeździeckim Przylep-Lotnisko, ul. Przylep – Skokowa 18D, 66-015 Zielona Góra 

NIP: 973-00-25-276, REGON: 970207141 

reprezentowanym przez: 

Konrada Jarowicza – V-ce Prezesa – Dyrektora Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego 

zwanym dalej „Zamawiającym” z drugiej strony, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

w wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności została zawarta umowa  
o następującej treści: 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Lepsze jutro II” 
realizowanego przez Miasto Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. 

2. Przedmiot umowy został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 
nr 3 do zapytania ofertowego. 

§ 2. 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi w okresie 14.09.2018 r. – 13.12.2022 r. 

2. Wykonawca przeprowadzi zajęcia terapeutyczne wg harmonogramu miesięcznego, przy czym: 

1) zajęcia hipoterapii – 4 zajęć dla każdej grupy w miesiącu, czas trwania zajęć pół godziny zegarowej; 



 11 

2) zajęcia kinezyterapii – 4 zajęcia dla każdej grupy w miesiącu, czas trwania zajęć 45 minut. 

3. Określone w ust. 2 ilości zajęć są ilościami orientacyjnymi – Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmniejszenia ilości zajęć w zależności od liczby osób uprawnionych do uczestnictwa w terapii oraz osób 
obecnych w danym dniu na zajęciach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia pisemnej korekty terminów realizacji przedmiotu 
umowy, o których mowa w ust. 2 w zależności od potrzeb wynikających z realizacji projektu „Lepsze jutro II”. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy określonego w ust. 2 tj. ilości 
przeprowadzonych zajęć lub rozwiązania umowy w chwili, gdy wykonanie całości przedmiotu umowy 
napotka istotne trudności, w szczególności spowodowane brakiem uzyskania planowanego dofinansowania 
ze środków unijnych z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 
rzeczywistą ilość przeprowadzonych zajęć do czasu wprowadzenia w/w zmiany. 

§ 3. 

1. Cena za jedne zajęcia terapeutyczne dla jednej grupy określone w § 2 ust. 2 wynosi ……………… PLN, 
słownie:………………………………………………………….. PLN, w tym podatek VAT w wysokości ……. %, 
tj. ……………………. PLN, słownie: …………………….…………….... PLN. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 
wykonania niniejszej umowy. 

§ 4. 

Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem 14 dni od daty otrzymania faktury 
określającej liczbę rzeczywiście przeprowadzonych zajęć, wystawionej na Zielonogórski Klub Jeździecki 
Przylep-Lotnisko, ul. Przylep-Skokowa 18D, 66-015 Zielona Góra, NIP: 973-00-25-276 na rachunek wskazany 
przez Wykonawcę. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5. 

1. Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, a mianowicie: 

1) dysponuje doświadczoną kadrą o wysokich kwalifikacjach: 

a) hipoterapeutów z uprawnieniami, 

b) dyplomowanych fizjoterapeutów; 

2) dysponuje bazą oraz sprzętem hipoterapeutycznym w pełni dostosowanymi do prowadzenia zajęć 
hipoterapii o każdej porze roku bez względu na warunki atmosferyczne; 

3) posiada wystarczającą ilość koni do hipoterapii. 

§6. 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 z udziałem 
Podwykonawcy (-ów) ……………………………………………………………….., za działania lub zaniechania 
którego (-ych) ponosi pełną odpowiedzialność. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy  
o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Wykonawcą 
a innym podmiotem (Podwykonawcą). Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy. 

3. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy podczas 
realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego. 

§ 7. 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy 
skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób 
reprezentujących Wykonawcę; 

2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy pod warunkiem, że: 
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a) prace związane z realizacją przedmiotu umowy zostały wstrzymane przez właściwe organy  
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminową realizację przedmiotu 
zamówienia, 

b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów 
przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, 
pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

d) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów 
administracji, w szczególności związanych z realizacją projektu „Lepsze jutro”; 

3) w zakresie zmiany parametrów przedmiotu zamówienia, w stosunku do przewidzianych w zapytaniu 
ofertowym wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie 
pogorszą właściwości funkcjonalno-użytkowych przedmiotu zamówienia i będą korzystne dla 
Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: 

a) powodujących poprawienie parametrów jakościowych przedmiotu zamówienia, 

b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów; 

4) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 4 ust. 1 lub wprowadzenia innych 
Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 4 dotyczących umowy  
o podwykonawstwo; 

5) w zakresie zastąpienia Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia przez innego Wykonawcę w wyniku 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa pod warunkiem, że inny Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, określone w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

6) w zakresie wprowadzenia zmian o łącznej wartości mniejszej niż 10% wartości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1. 

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 
Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich 
dokonania. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem 
nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

4. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony z uzasadnieniem, która jest inicjatorem jej 
wprowadzenia. 

§ 8. 

1. Żadna ze stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez 
uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, a także inne przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapłaty, które nie zostaną rozwiązane 
polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  
ze Stron. 

§ 9. 
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Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy: 

1) zapytanie ofertowe z załącznikami; 

2) oferta Wykonawcy z załącznikami; 

3) umowy o podwykonawstwo. 

 

 

 

 Zamawiający  Wykonawca 

 

 

 ……………………………………  …………………………………… 


