
  Kępno, dnia 13 stycznia 2021 r.

MGOPS.Ih.26.1.2.2021

ROZEZNANIE CENOWE

Kierownik  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kępnie,  prowadząc
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego, zaprasza
do  złożenia  wyceny  na  zadanie  pn.:  „Edukacja  w  Rehabilitacji  –  Muzykoterapia”,
w związku  z realizacją  projektu „EDUKACJA W REHABILITACJI”  w  ramach  III
edycji  konkursu  grantowego  „Generacja  6.0”.  Dofinansowano  ze  środków Fundacji  BGK
w programie „Generacja 6.0”.

I. Zamawiający
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Celem  projektu  „EDUKACJA  W  REHABILITACJI”  jest
przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  i  technologicznemu  poprzez
inicjatywy  w  obszarze  społecznym  i  technologicznym,  mające  na  celu
poszerzenie wiedzy i rozwijania umiejętności u osób powyżej 60 roku życia,
poprawa  ich  sprawności  ruchowej  i  kondycji  fizycznej  poprzez  grupową
rehabilitację  lub  fizjoterapię  oraz  rozwój  ich  zainteresowań  kulturalnych,
kierowany do grupy docelowej 60 osób.

2. Wykonawca  w  ramach  muzykoterapii  przeprowadzi  wykład  oraz  koncerty
kamertonowe  oddziaływujące  na  ciało,  umysł  i  ducha  człowieka,
wykorzystujące  naturalną falę  dźwiękową przenikającą  wprost  do komórek,
dla osób powyżej  60 roku życia,  w siedzibie Całodziennego Klubu Seniora
„Pod Żurawiem” w Kępnie, przy ul. Sikorskiego 3.

3. Wykład oraz koncerty, o których mowa w ust. 2 obejmują łącznie 16 godzin
zegarowych.  Szczegółowy  harmonogram  dni  i  godzin  zostanie  ustalony
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.  

III. Termin realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia przewidziany w projekcie obejmuje okres  
od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. 



Ze  względu  na  decyzję  Wojewody  Wielkopolski  o  czasowym  zawieszeniu
działalności  klubów  seniora  na  terenie  województwa  do  odwołania,  w  celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem
SARS-CoV-2,  termin  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  zostanie  ustalony
po odwieszeniu działalności klubu.

IV. Wymagany(-e) dokument(-y), stanowiący(-e) załącznik(-i) do wyceny
Dokument(-y)  potwierdzający(-e)  podsiadane  kwalifikacje/wykształcenie  
do przeprowadzenia warsztatów/zajęć z muzykoterapii.  

V. Kryterium wyboru

Cena – 100%
VI. Opis sposobu przygotowania wyceny 

Wycenę wraz z załącznikami,  o których mowa w rozdziale IV i X,  należy złożyć
w  zamkniętej  kopercie  zaadresowanej  na  Zamawiającego  z  dopiskiem:  Wycena
na  zadanie  pn.:  „Edukacja  w  Rehabilitacji  –  Muzykoterapia”.  Na  kopercie  należy
podać również nazwę i adresy Wykonawcy. 

VII. Miejsce i termin składania wyceny
Formularz wyceny należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia
2021  r.  do  godz.  1400w  siedzibie  Zamawiającego,  tj.  63-600  Kępno,  ul.  Ks.  P.
Wawrzyniaka  10  lub  przesłać  za  pośrednictwem  poczty  lub  poczty  kurierskiej.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wyceny do siedziby Zamawiającego. 

VIII. Dodatkowe informacje 
Z wybranym Wykonawcą  w wyniku przeprowadzonej procedury  zostanie podpisana
umowa zlecenia.

IX. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcą
1) Anna Jarczak

e-mail: anna.jarczak_mgopskepno@interia.pl
2) Agnieszka Wróblewska

e-mail: agnieszka.wroblewska_mgopskepno@interia.pl

X. Załącznik
Formularz wyceny (załącznik nr 1)

XI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art.  13 ust.  1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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 z 04.05.2016 r. str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję,
że: 

1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Kierownik  Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10,
63-600 Kępno, e-mail: kontakt@mgops.kepno.pl lub 62 78-247-67,

2. inspektem ochrony danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej  w  Kępnie  jest  Paula  Kłodnicka,  e-mail:
paula.klodnicka_mgopskepno@interia.pl lub tel. 508-409-776,

3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  prowadzenia
przedmiotowego  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  oraz
zawarcia  umowy,  a  podstawną  prawną  ich  przetwarzania  jest  obowiązek
prawny  stosowania  sformalizowanych  procedur  udzielania  zamówień
publicznych spoczywający na Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kępnie jako jednostce sektora finansów publicznych,  

4. przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, nazwę
Wykonawcy, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę
składającą wycenę i inną korespondencję wpływającą do Miejsko-Gminnego
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kępnie  w  celu  udziału  w  postępowaniu
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,  

5. przetwarzane  dane  osobowe  mogą  być  pozyskiwane  przez  Wykonawców,
których dane dotyczą,

6. dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i  urzędów
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa  lub  wykonujących  zadania  realizowane  w  interesie  publicznym  lub
w ramach  sprawowania  władzy  publicznej,  w  szczególności  do podmiotów
prowadzących  działalność  kontrolną  wobec  Miejsko-Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kępnie. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów
przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych,  

7. dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania  
o  udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu,  w zakresie
wymaganym przez  przepisy  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983 r.  o  narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie, 

8. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

9. przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  
tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO,



10. nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) usunięcia danych osobowych,
2) przenoszenia  danych  osobowych  do  innego  administratora  danych

osobowych,
11. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

  ZATWIERDZAM: 

    /-/ Maria Żurecka
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 

                    Pomocy Społecznej w Kępnie


