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$rutwRfffffyboru oferty w postępowaniu na wykonywanie
sPecjalistycznych usług fizjoterapeuĘcznych dla pracowników

Powiatowego Zal<ładu AkĘwności Zawodowej w Łęcznej

ZaŁączntkNr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnta 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowe go Zal<ładu Aktywno ści Zawo dowej

Notatka służbowa

W sPrawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej ponizej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Miesięczna kwota wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla

Pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzię AktywnÓści Zawodowej
w Łęcznej wg CPV: 85142100-7

2) Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: ok. 55 osób ze znacznym
bądŹ umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z roznyń schorzeniami i dysfunklją
narządv ruchu.

3) Ogólny zakres wykonywanych czynności:
a) OPracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników

niePełnosPrawnych zatrudnionych w PowiatowymZakładzie Aktywności Zawodowej
w zakre s ie dziaŁań fizj oter ap eutycznych,

b) Opracowania:
. diagnozy stanu zdrowta osób niepełnosprawnych,
o zamięrzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji.- spodziewanych efektów,. oplacowania harmonogramu dziaŁańrehabilitacyjnych,

' wsPÓlnie z zesPołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla
Pracowników niePełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zal<ładzie
Aktywności Zawodowej.

c) PrzeProwadzenie Programu rehabilitacyjnego po zatwierdzeniu przez Dyrektora
j ednostki, w pomiesz czsniach udostępnio ny ch przezzleceniodawcę.

4) Liczba godzin w Planie na usługi w zakresie działań fizjoterapeutycznych
i rehabilitacYjnych w miesiącu wynosić będzie około 35 godzin miesięóznie, w dniach od
poniedziałku do piątku, w godzinach ustalony ch przez zlećęniod,awcę,

5) Zajęcia z zahęsu rehabilitacji i fizjoterapii będą przeprowa dzane dla osób
indYwidualnYch, jak i gruPowo Po 6-10 osób, zgołnie ze,szczegołow,ym harmonogramem
zatwięr dzonym przęz Dyrektora j ednostki.
6) ZaPłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek
ZleceniobiorcY w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia dostarczenia potwier dzenia
wYkonania usługi na podstawie ziozonego rachunku / 
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ZleceniodawcY Po Przedstawi entu zaŁącznlka rozltczenia godzinowlgo i merytorycznego
wYkonanYclr Prac i czynności w danym miesiącu potwierdzo iych przezŹleceniodawcę.
7)

2. Wskazanie środków przewidzianych
Powiatowego Zakładu Aktywności
budZetowym ( dział, rozdziaŁ):
Dział 852, RozdziaŁ 85295 § 4300,
Aktywności

na rea|tzację zadanla w planie finansowym
Zawodowej w Łęcznej w danym roku

źrodła finansowania : Zakładowy Fundusz


