OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU

Będzin, 30 maja 2018r.

dotyczące wyboru osób prowadzących zajęcia terapeutyczne dla dzieci
w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”
realizowane na podstawie przepisu art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. Z 2017 r. poz. 1579)
I.

ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Będzinie,
adres: ul. 11 Listopada 7, 42-500 Będzin;
Strona internetowa Zamawiającego: www.sosw-bedzin.pl
tel.: 32 267 46 12; e-mail: soswbedzin@.pl
1. Do zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Będzinie należy:
a.

organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego
dziecka, oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów,
psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

b. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
c.

wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w
szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i
logopedycznej;

d. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
e.

koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
i. zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
ii. prowadzenie akcji informacyjnych,
iii. monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

2. Ośrodek może:
a.

udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia
niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

b. zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z
procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
c.

zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

3. W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki, w tym
opieki pielęgniarskiej, oraz innych form kompleksowej pomocy ośrodek współpracuje z podmiotem
wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
4. Cele, uczestnictwo i organizacja zadań Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wynikające z programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” określa Regulamin organizacji i dokumentowania Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczy w Będzinie dostępny na stronie
internetowej Zamawiającego.
II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Kody CPV:
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80 00 00 00-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe;
80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej;
85 00 00 00-9 Usługi zdrowia i opieki społecznej;
85 31 25 00-4 - Usługi rehabilitacyjne.
Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wyboru osób, które przeprowadzą indywidualne zajęcia
terapeutyczne z dziećmi z niepełnosprawnością w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z podziałem na 11 części.
WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
1. Część 1 - Dotycząca wyboru osób prowadzących zajęcia terapeutyczne EEG biofeedback.
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wyboru osób, które przeprowadzą indywidualne
zajęcia terapeutyczne EEG biofeedback z dziećmi.
b. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu wyłonienia maksymalnie
trzech (3) osób prowadzących zajęcia.
c.

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
1. Prowadzenie terapii EEG biofeedback, której celem jest wytwarzanie i utrwalanie odpowiednich
wzorców reagowania mózgu za pomocą modyfikacji fal mózgowych. Terapia prowadzona w
formie indywidualnych spotkań.
2. Dokonywanie wstępnej diagnozy dziecka w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pierwszych zajęć.
3.

Opracowanie i realizowanie Indywidualnego plan terapii EEG biofeedback, opartego na diagnozie
dziecka.

4. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w
zakresie wczesnego wspomagania.
5. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
6. Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie
dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu
warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w
pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
7. Monitorowanie i opisywanie na bieżąco tematy zajęć i postępy dziecka w dzienniku zajęć.
8. Dokonywanie diagnozy i oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka do końca
stycznia i czerwca każdego roku.
9. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.
10. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z realizowanych zajęć (przynajmniej 2 wyraźne zdjęcia
z zajęć w danym półroczu) i przekazywanie jej koordynatorowi razem z miesięczną dokumentacją
finansową w terminie do końca miesiąca realizacji zajęć.
11. Prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio
przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie.
d. W przypadku:
1. złożenia w postępowaniu maksymalnie 3 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu,
2. złożenia w postępowaniu więcej niż 3 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umowę z 3 wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają
najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert,
3. złożenia przez wykonawcę będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą oferty niepodlegającej odrzuceniu i dysponującego osobami spełniającymi warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający zawrze odpowiednio tyle umów z nim oraz z innymi
wykonawcami którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają najkorzystniejszy
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bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, by Zamawiający uzyskał maksymalnie 3
osoby prowadzące terapię.
2. Część 2 - Dotycząca wyboru osób prowadzących terapię pedagogiczną.
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wyboru osób, które przeprowadzą indywidualną
terapię pedagogiczną z dziećmi.
b. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu wyłonienia maksymalnie
siedmiu (7) osób prowadzących terapię.
c.

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
1. Prowadzenie terapii pedagogicznej których celem jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka –
umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego.
2. Dokonywanie wstępnej diagnozy dziecka w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pierwszych zajęć.
3. Opracowanie i realizowanie Indywidualnego plan terapii pedagogicznej, opartego na diagnozie
dziecka.
4. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w
zakresie wczesnego wspomagania.
5. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
6. Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie
dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu
warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w
pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
7. Monitorowanie i opisywanie na bieżąco tematy zajęć i postępy dziecka w dzienniku zajęć.
8. Dokonywanie diagnozy i oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka do końca
stycznia i czerwca każdego roku.
9.

Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

10. Sporządzanie dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć (przynajmniej 2 wyraźne zdjęcia
z zajęć w danym półroczu) i przekazywać ją koordynatorowi razem z miesięczną dokumentacją
finansową Wykonawcy w terminie do końca miesiąca realizacji zajęć.
11. Prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio
przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie.
d. W przypadku:
1. złożenia w postępowaniu maksymalnie 7 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu,
2. złożenia w postępowaniu więcej niż 7 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umowę z 7 wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają
najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert,
3. złożenia przez wykonawcę będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą oferty niepodlegającej odrzuceniu i dysponującego osobami spełniającymi warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający zawrze odpowiednio tyle umów z nim oraz z innymi
wykonawcami którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają najkorzystniejszy
bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, by Zamawiający uzyskał maksymalnie 7
osoby prowadzące terapię.
3. Część 3 - Dotycząca wyboru osób prowadzących zajęcia logopedyczne.
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wyboru osób, które przeprowadzą indywidualne
zajęcia logopedyczne z dziećmi.
b. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu wyłonienia maksymalnie
siedmiu (7) osób prowadzących terapię.
c.

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
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1. Prowadzenie terapii logopedycznej których celem jest kształtowanie prawidłowej mowy pod
względem gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym, zapobieganie zaburzeniom mowy i ich
usuwaniem, troską o kulturę żywego słowa.
2. Dokonywanie wstępnej diagnozy dziecka w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pierwszych zajęć.
3. Opracowanie i realizowanie Indywidualnego planu terapii logopedycznej, opartego na diagnozie
dziecka .
4. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w
zakresie wczesnego wspomagania.
5. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
6. Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie
dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu
warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w
pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
7. Monitorowanie i opisywanie na bieżąco tematy zajęć i postępy dziecka w dzienniku zajęć.
8. Dokonywanie diagnozy i oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka do końca
stycznia i czerwca każdego roku.
9.

Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

10. Sporządzanie dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć (przynajmniej 2 wyraźne zdjęcia
z zajęć w danym półroczu) i przekazywać ją koordynatorowi razem z miesięczną dokumentacją
finansową Wykonawcy w terminie do końca miesiąca realizacji zajęć.
12. Prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio
przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie.
d. W przypadku:
1. złożenia w postępowaniu maksymalnie 7 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu,
2. złożenia w postępowaniu więcej niż 7 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umowę z 7 wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają
najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert,
3. złożenia przez wykonawcę będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą oferty niepodlegającej odrzuceniu i dysponującego osobami spełniającymi warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający zawrze odpowiednio tyle umów z nim oraz z innymi
wykonawcami którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają najkorzystniejszy
bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, by Zamawiający uzyskał maksymalnie 7
osoby prowadzące terapię.
4. Część 4 - Dotycząca wyboru osób prowadzących zajęcia terapeutyczne metodą Integracji Sensorycznej
(SI).
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wyboru osób, które przeprowadzą indywidualne
zajęcia terapeutyczne metodą Integracji Sensorycznej z dziećmi.
b. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu wyłonienia maksymalnie
czterech (4) osób prowadzących terapię.
c.

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
1. Prowadzenie terapii SI których celem jest stymulowanie poszczególnych zmysłów, integracja
czynności zmysłów z właściwą reakcja ruchową.
2. Dokonywanie wstępnej diagnozy dziecka w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pierwszych zajęć.
3. Opracowanie i realizowanie Indywidualnego planu terapii Integracji Sensorycznej, opartego na
diagnozie dziecka.
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4. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w
zakresie wczesnego wspomagania.
5. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
6. Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie
dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu
warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w
pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
7. Monitorowanie i opisywanie na bieżąco tematy zajęć i postępy dziecka w dzienniku zajęć.
8. Dokonywanie diagnozy i oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka do końca
stycznia i czerwca każdego roku.
9.

Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

10. Sporządzanie dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć (przynajmniej 2 wyraźne zdjęcia
z zajęć w danym półroczu) i przekazywać ją koordynatorowi razem z miesięczną dokumentacją
finansową Wykonawcy w terminie do końca miesiąca realizacji zajęć.
11. Prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio
przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie.
d. W przypadku:
1. złożenia w postępowaniu maksymalnie 4 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu,
2. złożenia w postępowaniu więcej niż 4 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umowę z 4 wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają
najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert,
3. złożenia przez wykonawcę będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą oferty niepodlegającej odrzuceniu i dysponującego osobami spełniającymi warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający zawrze odpowiednio tyle umów z nim oraz z innymi
wykonawcami którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają najkorzystniejszy
bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, by Zamawiający uzyskał maksymalnie 4
osoby prowadzące terapię.
5. Część 5 - Dotycząca wyboru osób prowadzących zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci.
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wyboru osób, które przeprowadzą indywidualne
zajęcia rehabilitacyjne z dziećmi.
b. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu wyłonienia maksymalnie
siedmiu (7) osób prowadzących terapię.
c.

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
1. Prowadzenie rehabilitacji której celem jest rozwijanie i przywrócenie utraconych funkcji
ruchowych podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.
2. Dokonywanie wstępnej diagnozy dziecka w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pierwszych zajęć.
3.

Opracowanie i realizowanie Indywidualnego planu rehabilitacji, opartego na diagnozie dziecka.

4. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w
zakresie wczesnego wspomagania.
5. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
6. Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie
dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu
warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w
pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
7. Monitorowanie i opisywanie na bieżąco tematy zajęć i postępy dziecka w dzienniku zajęć.
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8. Dokonywanie diagnozy i oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka do końca
stycznia i czerwca każdego roku.
9.

Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

10. Sporządzanie dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć (przynajmniej 2 wyraźne zdjęcia
z zajęć w danym półroczu) i przekazywać ją koordynatorowi razem z miesięczną dokumentacją
finansową Wykonawcy w terminie do końca miesiąca realizacji zajęć.
11. Prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio
przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie.
d. W przypadku:
a.

złożenia w postępowaniu maksymalnie 7 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu,

b. złożenia w postępowaniu więcej niż 7 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umowę z 7 wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają
najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert,
c.

złożenia przez wykonawcę będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą oferty niepodlegającej odrzuceniu i dysponującego osobami spełniającymi warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający zawrze odpowiednio tyle umów z nim oraz z innymi
wykonawcami którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają najkorzystniejszy
bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, by Zamawiający uzyskał maksymalnie 7
osoby prowadzące terapię.

6. Część 6 - Dotycząca wyboru osób prowadzących terapię psychologiczną dla dzieci.
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wyboru osób, które przeprowadzą indywidualną
terapię psychologiczną z dziećmi.
b. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu wyłonienia maksymalnie
dwóch (2) osób prowadzących terapię.
c.

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
1. Prowadzenie terapii psychologicznej których celem jest wspomaganie funkcjonowania jednostki
w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania, wspieranie w osobistym rozwoju
2. Dokonywanie wstępnej diagnozy dziecka w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pierwszych zajęć
3.

Opracowanie i realizowanie Indywidualnego planu terapii psychologicznej,
diagnozie dziecka

opartego na

4. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w
zakresie wczesnego wspomagania.
5. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem
6. nawiązanie współpracy z podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami
terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój
dziecka,
7. identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie
dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu
warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w
pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
8. Monitorowanie i opisywanie na bieżąco tematy zajęć i postępy dziecka w dzienniku zajęć
9. Dokonywanie diagnozy i oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka do końca
stycznia i czerwca każdego roku.
10. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
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11. Sporządzanie dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć (przynajmniej 2 wyraźne zdjęcia
z zajęć w danym półroczu) i przekazywać ją koordynatorowi razem z miesięczną dokumentacją
finansową Wykonawcy w terminie do końca miesiąca realizacji zajęć.
12. Prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio
przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie.
d. W przypadku:
a.

złożenia w postępowaniu maksymalnie 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu,

b. złożenia w postępowaniu więcej niż 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umowę z 2 wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają
najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert,
c.

złożenia przez wykonawcę będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą oferty niepodlegającej odrzuceniu i dysponującego osobami spełniającymi warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający zawrze odpowiednio tyle umów z nim oraz z innymi
wykonawcami którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają najkorzystniejszy
bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, by Zamawiający uzyskał maksymalnie 2
osoby prowadzące terapię.

7. Część 7 - Dotycząca wyboru osób prowadzących „Terapię ręki”.
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wyboru osób, które przeprowadzą indywidualną
terapię ręki z dziećmi.
b. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu wyłonienia maksymalnie
pięciu (5) osób prowadzących terapię.
c.

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
1. Prowadzenie terapii ręki której celem jest usprawnienie i stymulacja precyzyjnych ruchów rąk do
prawidłowego odbioru bodźców dotykowych, poprawa umiejętności właściwego chwytu,
kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo – ruchowej.
2. Dokonywanie wstępnej diagnozy dziecka w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pierwszych zajęć.
3.

Opracowanie i realizowanie Indywidualnego planu terapii ręki, opartego na diagnozie dziecka.

4. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w
zakresie wczesnego wspomagania.
5. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
6. Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie
dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu
warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w
pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
7. Monitorowanie i opisywanie na bieżąco tematy zajęć i postępy dziecka w dzienniku zajęć
8. Dokonywanie diagnozy i oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka do końca
stycznia i czerwca każdego roku.
9.

Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

10. Sporządzanie dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć (przynajmniej 2 wyraźne zdjęcia
z zajęć w danym półroczu) i przekazywać ją koordynatorowi razem z miesięczną dokumentacją
finansową Wykonawcy w terminie do końca miesiąca realizacji zajęć.
11. Prowadzenie zajęcia zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio
przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie.
d. W przypadku:
a.

złożenia w postępowaniu maksymalnie 5 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu,
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b. złożenia w postępowaniu więcej niż 5 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umowę z 5 wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają
najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert,
c.

złożenia przez wykonawcę będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą oferty niepodlegającej odrzuceniu i dysponującego osobami spełniającymi warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający zawrze odpowiednio tyle umów z nim oraz z innymi
wykonawcami którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają najkorzystniejszy
bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, by Zamawiający uzyskał maksymalnie 5
osoby prowadzące terapię.

8. Część 8 - Dotycząca wyboru osób prowadzących terapię widzenia.
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wyboru osób, które przeprowadzą indywidualną
terapię widzenia z dziećmi.
b. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu wyłonienia maksymalnie
dwóch (2) osób prowadzących terapię.
c.

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
1. Prowadzenie terapii widzenia których celem jest stymulowanie widzenia, rozwijanie
podstawowych zdolności wzrokowych.
2. Dokonywanie wstępnej diagnozy dziecka w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pierwszych zajęć.
3.

Opracowanie i realizowanie Indywidualnego planu terapii widzenia, opartego na diagnozie
dziecka.

4. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w
zakresie wczesnego wspomagania.
5. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
6. Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie
dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu
warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w
pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
7. Monitorowanie i opisywanie na bieżąco tematy zajęć i postępy dziecka w dzienniku zajęć.
8. Dokonywanie diagnozy i oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka do końca
stycznia i czerwca każdego roku.
9.

Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

10. Sporządzanie dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć (przynajmniej 2 wyraźne zdjęcia
z zajęć w danym półroczu) i przekazywać ją koordynatorowi razem z miesięczną dokumentacją
finansową Wykonawcy w terminie do końca miesiąca realizacji zajęć.
11. Prowadzenie zajęcia zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio
przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie.
d. W przypadku:
d. złożenia w postępowaniu maksymalnie 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu,
e.

złożenia w postępowaniu więcej niż 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umowę z 2 wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają
najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert,

f.

złożenia przez wykonawcę będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą oferty niepodlegającej odrzuceniu i dysponującego osobami spełniającymi warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający zawrze odpowiednio tyle umów z nim oraz z innymi
wykonawcami którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają najkorzystniejszy
bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, by Zamawiający uzyskał maksymalnie 2
osoby prowadzące terapię.
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9. Część 9 - Dotycząca wyboru osób prowadzących zajęcia z logorytmiki.
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wyboru osób, które przeprowadzą zajęcia z
logorytmiki.
Zajęcia prowadzone będą w grupach 2-3 osobowych.
b. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu wyłonienia maksymalnie
dwóch (2) osób prowadzących terapię.
c.

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
1. Prowadzenie logorytmiki których celem jest harmonijne stymulowanie mowy, korygowanie wad
wymowy i zaburzeń słuchu, uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy.
2. Dokonywanie wstępnej diagnozy dziecka w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pierwszych zajęć.
3.

Opracowanie i realizowanie planu zajęć logorytmiki, opartego na diagnozie dziecka.

4. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w
zakresie wczesnego wspomagania.
5. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
6. Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie
dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu
warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w
pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
7. Monitorowanie i opisywanie na bieżąco tematy zajęć i postępy dziecka w dzienniku zajęć.
8. Dokonywanie diagnozy i oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka do końca
stycznia i czerwca każdego roku.
9.

Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

10. Sporządzanie dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć (przynajmniej 2 wyraźne zdjęcia
z zajęć w danym półroczu) i przekazywać ją koordynatorowi razem z miesięczną dokumentacją
finansową Wykonawcy w terminie do końca miesiąca realizacji zajęć.
11. Prowadzenie zajęcia zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio
przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie.
d. W przypadku:
a.

złożenia w postępowaniu maksymalnie 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający
zawrze umową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu,

b. złożenia w postępowaniu więcej niż 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umowę z 2 wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają
najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert,
c.

złożenia przez wykonawcę będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą oferty niepodlegającej odrzuceniu i dysponującego osobami spełniającymi warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający zawrze odpowiednio tyle umów z nim oraz z innymi
wykonawcami którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają najkorzystniejszy
bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, by Zamawiający uzyskał maksymalnie 2
osoby prowadzące terapię.

10. Część 10 - Dotycząca wyboru osób prowadzących dogoterapię.
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wyboru osób, które przeprowadzą zajęcia z
dogoterapii z dziećmi.
Zajęcia prowadzone będą w grupach 2-3 osobowych.
b. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu wyłonienia maksymalnie
dwóch (2) osób prowadzących terapię.
c.

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
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1. Prowadzenie dogoterapii których celem jest budowanie prawidłowej relacji z psem i nauka zasad
bezpiecznego postępowania z psami, edukacja z zakresu kynologii, nauka wykonywania czynności
pielęgnacyjnych wobec psa.
2. Dokonywanie wstępnej diagnozy dziecka w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pierwszych zajęć.
3.

Opracowanie i realizowanie planu dogoterapii, opartego na diagnozie dziecka.

4. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w
zakresie wczesnego wspomagania.
5. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
6. Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie
dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu
warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w
pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
7. Monitorowanie i opisywanie na bieżąco tematy zajęć i postępy dziecka w dzienniku zajęć.
8. Dokonywanie diagnozy i oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka do końca
stycznia i czerwca każdego roku.
9.

Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

10. Sporządzanie dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć (przynajmniej 2 wyraźne zdjęcia
z zajęć w danym półroczu) i przekazywać ją koordynatorowi razem z miesięczną dokumentacją
finansową Wykonawcy w terminie do końca miesiąca realizacji zajęć.
11. Prowadzenie zajęcia zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio
przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie.
d. W przypadku:
a.

złożenia w postępowaniu maksymalnie 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający
zawrze umową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu,

b. złożenia w postępowaniu więcej niż 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umowę z 2 wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają
najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert,
c.

złożenia przez wykonawcę będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą oferty niepodlegającej odrzuceniu i dysponującego osobami spełniającymi warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający zawrze odpowiednio tyle umów z nim oraz z innymi
wykonawcami którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają najkorzystniejszy
bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, by Zamawiający uzyskał maksymalnie 2
osoby prowadzące terapię.

11. Część 11 - Dotycząca wyboru osób prowadzących terapię metodą Weroniki Sherborne.
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wyboru osób, które przeprowadzą zajęcia
terapeutyczne metodą Weroniki Sherborne z dziećmi.
Zajęcia prowadzone będą w grupach 2-3 osobowych.
b. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu wyłonienia maksymalnie
sześciu (6) osób prowadzących terapię.
c.

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY
1. Prowadzenie terapii metodą Weroniki Sherborne, której celem jest rozwijanie u dziecka
świadomości własnego ciała równolegle z usprawnianiem ruchowym.
2. Dokonywanie wstępnej diagnozy dziecka w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pierwszych zajęć.
3.

Opracowanie i realizowanie Indywidualnego planu terapii metodą Weroniki Sherborne, opartego
na diagnozie dziecka .
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4. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w
programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w
zakresie wczesnego wspomagania.
5. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
6. Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie
dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu
warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w
pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
7. Monitorowanie i opisywanie na bieżąco tematy zajęć i postępy dziecka w dzienniku zajęć.
8. Dokonywanie diagnozy i oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka do końca
stycznia i czerwca każdego roku.
9.

Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

10. Sporządzanie dokumentację fotograficzną z realizowanych zajęć (przynajmniej 2 wyraźne zdjęcia
z zajęć w danym półroczu) i przekazywać ją koordynatorowi razem z miesięczną dokumentacją
finansową Wykonawcy w terminie do końca miesiąca realizacji zajęć.
11. Prowadzenie zajęcia zgodnie z harmonogramem oraz programem zaakceptowanym uprzednio
przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie.
d. W przypadku:
a.

złożenia w postępowaniu maksymalnie 6 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający
zawrze umową z wszystkimi wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu,

b. złożenia w postępowaniu więcej niż 6 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zawrze
umowę z 6 wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają
najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert,
c.

złożenia przez wykonawcę będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą oferty niepodlegającej odrzuceniu i dysponującego osobami spełniającymi warunki
udziału w postępowaniu, Zamawiający zawrze odpowiednio tyle umów z nim oraz z innymi
wykonawcami którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu oraz uzyskają najkorzystniejszy
bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, by Zamawiający uzyskał maksymalnie 6
osoby prowadzące terapię.

Informacje dotyczące każdej z części:
1) Wykonawcami mogącymi składać oferty w ramach niniejszego postępowania, nie są wyłącznie osoby
fizyczne.
2) Zamawiający, nie określa liczby Wykonawców, z którymi zostaną zawarte umowy na wykonanie
przedmiotu niniejszego zamówienia.
3) Zajęcia terapeutyczne będą odbywały się w latach 2018 - 2021, tj. od września 2018r. do 31 grudnia 2021r.,
w ramach indywidulanych spotkań z terapeutą (dotyczy części od 1 do 8) oraz w grupach 2-3 osobowych
(dotyczy części od 9 do 11), od poniedziałku do soboty w czasie trwania roku szkolnego od września do
czerwca w trybie 1 godzinnym (60 minut).
4) Szacowana liczba godzin do przepracowania łącznie dla wszystkich części zamówienia w latach 2018-2021
wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wynosi od 20 do 16 640.
5) Łączna wartość zamówień dla wszystkich części zamówienia wynikająca z programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”, których Zamawiający może udzielić wynosi 966 617,60 zł brutto.
6) Liczba godzin do przepracowania uzależniona będzie od liczby faktycznie zgłoszonych dzieci oraz
zdiagnozowanych potrzeb rozwoju dziecka.
7) W zakresie czasu realizacji zajęcia będą indywidualnie dostosowane do każdego dziecka uczęszczającego
na zajęcia. Na przełomie VIII/IX oraz I/II każdego roku Zamawiający ustali harmonogram zajęć i
przedstawi wyłonionemu Wykonawcy/Wykonawcom do realizacji.
8) Zajęcia odbywać się będą w zależności od potrzeb dziecka w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Będzinie, ul. 11-go listopada 7 i innych placówkach leżących na terenie Powiatu
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Będzińskiego, w pomieszczeniach przystosowanych do prowadzenia zajęć udostępnionych przez
Zamawiającego nieodpłatnie.
9) Koszty dojazdów w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca w ramach
określonego w ofercie wynagrodzenia stanowiącego maksymalne zobowiązanie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych opłat za wykonie usługi.
10) Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
sprawowania opieki na uczestnikami zajęć podczas zajęć, a także opieki nad pomieszczeniami
udostępnionymi wraz z sprzętem i pomocami dydaktycznymi przez Zamawiającego,
b) przekazywania na bieżąco do koordynatora wszelkich
nieprawidłowościach i problemach związanych z realizacją zajęć,

informacji

o

powstałych

c) ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe dzieci, zwłaszcza
informacji wrażliwych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
d) informowania koordynatora o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających
prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem
tych zajęć,
e) przekazanie Zamawiającemu całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy po zakończeniu
realizacji zamówienia,
f)

III.

poddania się kontroli planowanej i nieplanowanej zarówno ze strony Zamawiającego, jak też
instytucji zewnętrznych, udział w ewentualnych kontrolach na miejscu w czasie trwania umowy
oraz w razie konieczności po zakończeniu trwania umowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: lata 2018 - 2021, tj. od września 2018r. do 31 grudnia 2021r., od poniedziałku
do soboty w czasie trwania roku szkolnego od września do czerwca.
2. Zamawiający zastrzega prawo do przesunięcia ww. terminów.

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
o

Dla części 1-11:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniają żadnej z przesłanek
zapisanych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień publicznych (Pzp),
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 ust 1b ustawy Pzp, tj:
a.

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie ;

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
c.
o

posiadają zdolność techniczną lub zawodową:

Dla części 1:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/rekomendowana w ramach
postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada:
i. kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka1 określone w
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), i
1 Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która: 1) ukończyła

jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w
zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 2) ukończyła studia wyższe
w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
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ii. certyfikat ukończenia kursu „Terapeuty EEG Biofeedback” II stopnia.
o

Dla części 2:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/rekomendowana w ramach
postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada:
i. kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

o

Dla części 3:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/rekomendowana w ramach
postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada:
i. kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

o

Dla części 4:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/rekomendowana w ramach
postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada:
i. kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), i
ii. certyfikat ukończenia kursu „Integracji Sensorycznej” co najmniej II stopnia wystawiony
przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej lub przez Polskie Stowarzyszenie
Terapeutów Integracji Sensorycznej.

o

Dla części 5:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/rekomendowana w ramach
postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada:
i. kwalifikacje w zakresie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej określone ustawą z dnia 25
września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015. poz. 1994 ze zm.), i
ii. kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

o

Dla części 6:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/rekomendowana w ramach
postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada:
i. kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

3) ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika
specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii
pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju
dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 4) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy
określone w § 20.
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o

Dla części 7:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/rekomendowana w ramach
postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada:
i. kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), i
ii. certyfikat ukończenia kursu „Terapii Ręki” trwający co najmniej 16 godzin.

o

Dla części 8:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/rekomendowana w ramach
postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada:
i. kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), i
ii. kwalifikacje z zakresu terapii widzenia, rehabilitacji wzroku, tj. ukończone studia
podyplomowe z zakresu terapii widzenia lub rehabilitacji wzroku lub kwalifikacje z zakresu
ortoptyki tj. wykształcenie średnie medyczne w zawodzie ortoptysty lub ukończoną szkołę
policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i tytuł zawodowy
ortoptysty lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ortoptysta.

o

Dla części 9:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/rekomendowana w ramach
postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada:
i. kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), i
ii. certyfikat ukończenia kursu w zakresie logorytmiki trwający co najmniej 16 godzin.

o

Dla części 10:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/rekomendowana w ramach
postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada:
i. kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), i
ii. certyfikat ukończenia kursu dogoterapii, i
iii. psa z certyfikatem psa terapeuty lub ukończonym szkoleniem na psa do dogoterapii. i
iv. aktualne zaświadczenie weterynaryjne, że pies pod względem psychofizycznym (nie posiada
chorób i zaburzeń w okręgu ciała, emocji i psychiki) i weterynaryjnym (np aktualne
szczepienia, badania etc) jest zdolny do uczestnictwa w dogoterapii.

o

Dla części 11:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/rekomendowana w ramach
postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada:
i. kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), i
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ii. ukończone formy doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty) w zakresie Metody Ruchu
Rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w systemie „spełnia-niespełnia” w
oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę; nie spełnienie postawionych warunków (brak wymaganych
dokumentów lub ich niezgodność z opisanymi wymaganiami Zamawiającego), spowoduje odrzucenie oferty
wykonawcy.
V.

KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
o

Dla części 1:
a.

Cena oferty - 60%

b. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodą biofeedback osoby prowadzącej zajęcia - 40%
a. CENA oferty
Waga kryterium P1– 60%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 60
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w
ofertach na wykonanie zamówienia objętego niniejszym Ogłoszeniem.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C min
P1(x) = ----------- x 60
C(b)
gdzie:
P1 - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium ceny
C min - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C(b) - cena zaoferowana w ofercie badanej.
b. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodą biofeedback osoby prowadzącej zajęcia.
Waga kryterium P2 – 40%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 40
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać doświadczenie osoby prowadzącej
zajęcia i przyznawać punkty, jeżeli osoba ta prowadziła zajęcia metodą biofeedback.
Sposób przyznania punktów:
1-12 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 5 punktów;
13-24 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 10 punktów;
25-36 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 20 punktów;
37- 48 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 25 punktów;
49 - i więcej miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 40 punktów.
Uwaga:
1.

Zamawiający uzna referencje w postaci kontaktu telefonicznego, a także wystawione
przez pracodawcę, umowy o pracę i inne zaświadczenia wystawione przez podmiot na
rzecz którego usługi zostały prowadzone.

2.

W przypadku braku doświadczenia Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0 pkt.

3.

Brak doświadczenia nie powoduje odrzucenia oferty.

Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie wg każdego
kryterium: P = P1+P2.
o

Dla części 2:
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a.

Cena oferty - 60%

b. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie terapii pedagogicznej lub terapii w zakresie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka osoby prowadzącej zajęcia - 40%
a. CENA oferty
Waga kryterium P1– 60%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 60
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w
ofertach na wykonanie zamówienia objętego niniejszym Ogłoszeniem.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C min
P1(x) = ----------- x 60
C(b)
gdzie:
P1 - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium ceny
C min - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C(b) - cena zaoferowana w ofercie badanej.
b. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
osoby prowadzącej zajęcia.
Waga kryterium P2 – 40%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 40
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać doświadczenie osoby prowadzącej
zajęcia i przyznawać punkty, jeżeli osoba ta prowadziła zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka.
Sposób przyznania punktów:
1-12 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 5 punktów;
13-24 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 10 punktów;
25-36 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 20 punktów;
37- 48 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 25 punktów;
49 - i więcej miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 40 punktów.
Uwaga:
1.

Zamawiający uzna referencje w postaci kontaktu telefonicznego, a także wystawione
przez pracodawcę, umowy o pracę i inne zaświadczenia wystawione przez podmiot na
rzecz którego usługi zostały prowadzone.

2.

W przypadku braku doświadczenia Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0 pkt.

3.

Brak doświadczenia nie powoduje odrzucenia oferty.

Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie wg każdego
kryterium: P = P1+P2.
o

Dla części 3:
a.

Cena oferty - 60%

b. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć logopedycznych z dziećmi do 12 roku życia osoby prowadzącej
zajęcia - 40%
a. CENA oferty
Waga kryterium P1– 60%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 60
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w
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ofertach na wykonanie zamówienia objętego niniejszym Ogłoszeniem.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C min
P1(x) = ----------- x 60
C(b)
gdzie:
P1 - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium ceny
C min - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C(b) - cena zaoferowana w ofercie badanej.
b. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć logopedycznych z dziećmi do 12 roku życia osoby
prowadzącej zajęcia.
Waga kryterium P2 – 40%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 40
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać doświadczenie osoby prowadzącej
zajęcia i przyznawać punkty, jeżeli osoba ta prowadziła zajęcia logopedyczne z dziećmi do 12 roku
życia.
Sposób przyznania punktów:
1-12 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 5 punktów;
13-24 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 10 punktów;
25-36 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 20 punktów;
37- 48 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 25 punktów;
49 - i więcej miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 40 punktów.
Uwaga:
1.

Zamawiający uzna referencje w postaci kontaktu telefonicznego, a także wystawione
przez pracodawcę, umowy o pracę i inne zaświadczenia wystawione przez podmiot na
rzecz którego usługi zostały prowadzone.

2.

W przypadku braku doświadczenia Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0 pkt.

3.

Brak doświadczenia nie powoduje odrzucenia oferty.

Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie wg każdego
kryterium: P = P1+P2.
o

Dla części 4:
a.

Cena oferty - 60%

b. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodą Integracji Sensorycznej osoby prowadzącej zajęcia - 40%
a. CENA oferty
Waga kryterium P1– 60%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 60
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w
ofertach na wykonanie zamówienia objętego niniejszym Ogłoszeniem.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C min
P1(x) = ----------- x 60
C(b)
gdzie:
P1 - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium ceny
C min - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C(b) - cena zaoferowana w ofercie badanej.
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b. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodą Integracji Sensorycznej osoby prowadzącej
zajęcia.
Waga kryterium P2 – 40%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 40
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać doświadczenie osoby prowadzącej
zajęcia i przyznawać punkty, jeżeli osoba ta prowadziła zajęcia metodą Integracji Sensorycznej.
Sposób przyznania punktów:
1-12 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 5 punktów;
13-24 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 10 punktów;
25-36 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 20 punktów;
37- 48 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 25 punktów;
49 - i więcej miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 40 punktów.
Uwaga:
1.

Zamawiający uzna referencje w postaci kontaktu telefonicznego, a także wystawione
przez pracodawcę, umowy o pracę i inne zaświadczenia wystawione przez podmiot na
rzecz którego usługi zostały prowadzone.

2.

W przypadku braku doświadczenia Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0 pkt.

3.

Brak doświadczenia nie powoduje odrzucenia oferty.

Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie wg każdego
kryterium: P = P1+P2
o

Dla części 5:
a.

Cena oferty - 40%

b. Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej rehabilitacji ruchowej z dziećmi osoby prowadzącej
zajęcia - 30%
c.

Posiadanie certyfikatu ukończenia kursu NDT Bobath lub NDT Bobath Baby lub Vojty osoby
prowadzącej zajęcia - 30%.

a. CENA oferty
Waga kryterium P1– 40%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 40
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 40 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w
ofertach na wykonanie zamówienia objętego niniejszym Ogłoszeniem.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C min
P1(x) = ----------- x 40
C(b)
gdzie:
P1 - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium ceny
C min - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C(b) - cena zaoferowana w ofercie badanej.
b. Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej rehabilitacji ruchowej z dziećmi osoby
prowadzącej zajęcia.
Waga kryterium P2 – 30%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 30
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać doświadczenie osoby prowadzącej
zajęcia i przyznawać punkty, jeżeli osoba ta prowadziła indywidualną rehabilitację ruchową z dziećmi.
Sposób przyznania punktów:
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1-12 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 5 punktów;
13-24 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 10 punktów;
25-36 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 15 punktów;
37- 48 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 20 punktów;
49 - i więcej miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 30 punktów.
Uwaga:

c.

1.

Zamawiający uzna referencje w postaci kontaktu telefonicznego, a także wystawione
przez pracodawcę, umowy o pracę i inne zaświadczenia wystawione przez podmiot na
rzecz którego usługi zostały prowadzone.

2.

W przypadku braku doświadczenia Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0 pkt.

3.

Brak doświadczenia nie powoduje odrzucenia oferty.

Posiadanie certyfikatu ukończenia kursu NDT Bobath lub NDT Bobath Baby lub Vojty osoby
prowadzącej zajęcia.
Waga kryterium P3 – 30%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 30
Sposób przyznania punktów:
certyfikatu ukończenia kursu NDT Bobath - 10 punktów;
certyfikatu ukończenia kursu Vojty – 20 punktów.
certyfikatu ukończenia kursu NDT Bobath Baby – 30 punktów.
W przypadku braku certyfikatu Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0 pkt.
Brak certyfikatu osoby prowadzącej zajęcia nie powoduje odrzucenia oferty.

Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie wg każdego
kryterium: P = P1+P2+P3
o

Dla części 6:
a.

Cena oferty - 60%

b. Doświadczenie w prowadzeniu terapii psychologicznej dla dzieci do 12 roku życia osoby prowadzącej
zajęcia - 40%
a. CENA oferty
Waga kryterium P1– 60%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 60
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w
ofertach na wykonanie zamówienia objętego niniejszym Ogłoszeniem.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C min
P1(x) = ----------- x 60
C(b)
gdzie:
P1 - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium ceny
C min - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C(b) - cena zaoferowana w ofercie badanej.
b. Doświadczenie w prowadzeniu terapii psychologicznej dla dzieci do 12 roku życia osoby
prowadzącej zajęcia.
Waga kryterium P2 – 40%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 40
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać doświadczenie osoby prowadzącej
zajęcia i przyznawać punkty, jeżeli osoba ta prowadziła terapię psychologiczną dla dzieci dla dzieci do
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12 roku życia.
Sposób przyznania punktów:
1-12 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 5 punktów;
13-24 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 10 punktów;
25-36 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 20 punktów;
37- 48 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 25 punktów;
49 - i więcej miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 40 punktów.
Uwaga:
1.

Zamawiający uzna referencje w postaci kontaktu telefonicznego, a także wystawione
przez pracodawcę, umowy o pracę i inne zaświadczenia wystawione przez podmiot na
rzecz którego usługi zostały prowadzone.

2.

W przypadku braku doświadczenia Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0 pkt.

3.

Brak doświadczenia nie powoduje odrzucenia oferty.

Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie wg każdego
kryterium: P = P1+P2
o

Dla części 7:
a.

Cena oferty - 40%

b. Doświadczenie w prowadzeniu Terapii ręki osoby prowadzącej zajęcia - 30%
c.

Dodatkowy udział w kursach Terapii Ręki ponad wymagane przez Zamawiającego 16 godzin (liczba
godzin szkolenia) osoby prowadzącej zajęcia - 30%.

a. CENA oferty
Waga kryterium P1– 40%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 40
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 40 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w
ofertach na wykonanie zamówienia objętego niniejszym Ogłoszeniem.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C min
P1(x) = ----------- x 40
C(b)
gdzie:
P1 - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium ceny
C min - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C(b) - cena zaoferowana w ofercie badanej.
b. Doświadczenie w prowadzeniu Terapii ręki osoby prowadzącej zajęcia.
Waga kryterium P2 – 30%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 30
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać doświadczenie osoby prowadzącej
zajęcia i przyznawać punkty, jeżeli osoba ta prowadziła Terapię ręki.
Sposób przyznania punktów:
1-12 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 5 punktów;
13-24 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 10 punktów;
25-36 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 15 punktów;
37- 48 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 20 punktów;
49 - i więcej miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 30 punktów.
Uwaga:
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c.

1.

Zamawiający uzna referencje w postaci kontaktu telefonicznego, a także wystawione
przez pracodawcę, umowy o pracę i inne zaświadczenia wystawione przez podmiot na
rzecz którego usługi zostały prowadzone.

2.

W przypadku braku doświadczenia Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0 pkt.

3.

Brak doświadczenia nie powoduje odrzucenia oferty.

Dodatkowy udział w kursach Terapii Ręki ponad wymagane przez Zamawiającego 16 godzin
(liczba godzin szkolenia) osoby prowadzącej zajęcia.
Waga kryterium P3 – 30%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 30
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać dodatkowy udział w kursach Terapii
Ręki ponad wymagane przez Zamawiającego 16 godzin osoby prowadzącej zajęcia i przyznawać
punkty, jeżeli osoba ta uczestniczyła w kursach Terapii Ręki w liczbie większej niż wymagane 16
godzin.
Sposób przyznania punktów:
Ilość godzin szkolenia 16 – 0 punktów;
Ilość godzin szkolenia 17-80 godzin – 10 punktów;
Ilość godzin szkolenia 81 –100 godzin - 20 punktów;
Ilość godzin szkolenia 101 – i więcej – 30 punktów.
Brak dodatkowych (więcej niż 16) godzin szkolenia osoby prowadzącej zajęcia nie powoduje
odrzucenia oferty.

Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie wg każdego
kryterium: P = P1+P2+P3.
o

Dla części 8:
a.

Cena oferty - 60%

b. Doświadczenie w prowadzeniu terapii widzenia z dziećmi do 12 rok życia osoby prowadzącej zajęcia
- 40%
a. CENA oferty
Waga kryterium P1– 60%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 60
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w
ofertach na wykonanie zamówienia objętego niniejszym Ogłoszeniem.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C min
P1(x) = ----------- x 60
C(b)
gdzie:
P1 - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium ceny
C min - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C(b) - cena zaoferowana w ofercie badanej.
b. Doświadczenie w prowadzeniu terapii widzenia z dziećmi do 12 roku życia osoby prowadzącej
zajęcia.
Waga kryterium P2 – 40%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 40
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać doświadczenie osoby prowadzącej
zajęcia i przyznawać punkty, jeżeli osoba ta prowadziła terapię widzenia z dziećmi do 12 roku życia.
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Sposób przyznania punktów:
1-12 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 5 punktów;
13-24 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 10 punktów;
25-36 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 20 punktów;
37- 48 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 25 punktów;
49 - i więcej miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 40 punktów.
Uwaga:
1.

Zamawiający uzna referencje w postaci kontaktu telefonicznego, a także wystawione
przez pracodawcę, umowy o pracę i inne zaświadczenia wystawione przez podmiot na
rzecz którego usługi zostały prowadzone.

2.

W przypadku braku doświadczenia Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0 pkt.

3.

Brak doświadczenia nie powoduje odrzucenia oferty.

Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie wg każdego
kryterium: P = P1+P2
o

Dla części 9:
a.

Cena oferty - 60%

b. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć logorytmiki z dziećmi do 12 roku życia osoby prowadzącej
zajęcia - 40%
a. CENA oferty
Waga kryterium P1– 60%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 60
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w
ofertach na wykonanie zamówienia objętego niniejszym Ogłoszeniem.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C min
P1(x) = ----------- x 60
C(b)
gdzie:
P1 - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium ceny
C min - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C(b) - cena zaoferowana w ofercie badanej.
b. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć logorytmiki z dziećmi do 12 roku życia osoby prowadzącej
zajęcia.
Waga kryterium P2 – 40%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 40
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać doświadczenie osoby prowadzącej
zajęcia i przyznawać punkty, jeżeli osoba ta prowadziła zajęcia z logorytmiki z dziećmi do 12 roku
życia.
Sposób przyznania punktów:
1-12 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 5 punktów;
13-24 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 10 punktów;
25-36 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 20 punktów;
37- 48 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 25 punktów;
49 - i więcej miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 40 punktów.
Uwaga:
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1.

Zamawiający uzna referencje w postaci kontaktu telefonicznego, a także wystawione
przez pracodawcę, umowy o pracę i inne zaświadczenia wystawione przez podmiot na
rzecz którego usługi zostały prowadzone.

2.

W przypadku braku doświadczenia Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0 pkt.

3.

Brak doświadczenia nie powoduje odrzucenia oferty.

Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie wg każdego
kryterium: P = P1+P2.
o

Dla części 10:
a.

Cena oferty - 60%

b. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dogoterapii z dziećmi do 12 roku życia osoby prowadzącej
zajęcia - 40%
a. CENA oferty
Waga kryterium P1– 60%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 60
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w
ofertach na wykonanie zamówienia objętego niniejszym Ogłoszeniem.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C min
P1(x) = ----------- x 60
C(b)
gdzie:
P1 - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium ceny
C min - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C(b) - cena zaoferowana w ofercie badanej.
b. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dogoterapii z dziećmi do 12 roku życia osoby prowadzącej
zajęcia.
Waga kryterium P2 – 40%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 40
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać doświadczenie osoby prowadzącej
zajęcia i przyznawać punkty, jeżeli osoba ta prowadziła zajęcia dogoterapii z dziećmi do 12 roku życia.
Sposób przyznania punktów:
1-12 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 5 punktów;
13-24 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 10 punktów;
25-36 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 20 punktów;
37- 48 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 25 punktów;
49 - i więcej miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 40 punktów.
Uwaga:
1.

Zamawiający uzna referencje w postaci kontaktu telefonicznego, a także wystawione
przez pracodawcę, umowy o pracę i inne zaświadczenia wystawione przez podmiot na
rzecz którego usługi zostały prowadzone.

2.

W przypadku braku doświadczenia Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0 pkt.

3.

Brak doświadczenia nie powoduje odrzucenia oferty.

Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie wg każdego
kryterium: P = P1+P2.
o

Dla części 11:
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a.

Cena oferty - 60%

b. Doświadczenie w miesiącach w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
z dziećmi do 12 roku życia osoby prowadzącej zajęcia - 40%
a. CENA oferty
Waga kryterium P1– 60%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 60
Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w
ofertach na wykonanie zamówienia objętego niniejszym Ogłoszeniem.
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
C min
P1(x) = ----------- x 60
C(b)
gdzie:
P1 - ilość punktów przyznana ofercie „x" za kryterium ceny
C min - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C(b) - cena zaoferowana w ofercie badanej.
b. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne z
dziećmi do 12 roku życia osoby prowadzącej zajęcia.
Waga kryterium P2 – 40%
Liczba możliwych do uzyskania punktów = 40
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniać doświadczenie osoby prowadzącej
zajęcia i przyznawać punkty, jeżeli osoba ta prowadziła zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne z dziećmi do 12 roku życia.
Sposób przyznania punktów:
1-12 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 5 punktów;
13-24 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 10 punktów;
25-36 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 20 punktów;
37- 48 miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 25 punktów;
49 - i więcej miesięcy doświadczenia potwierdzonego referencjami – 40 punktów.
Uwaga:
1.

Zamawiający uzna referencje w postaci kontaktu telefonicznego, a także wystawione
przez pracodawcę, umowy o pracę i inne zaświadczenia wystawione przez podmiot na
rzecz którego usługi zostały prowadzone.

2.

W przypadku braku doświadczenia Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 0 pkt.

3.

Brak doświadczenia nie powoduje odrzucenia oferty.

Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie wg każdego
kryterium: P = P1+P2.
2. Dotyczy części 1- 11: W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego osobą prawną lub fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą będzie zawierała propozycję kilku osób spełniających warunki udziału w
postępowaniu - wówczas każda z tych osób zostanie oceniona jak wyżej. Do porównania ocen badanej oferty z
innymi ocenionymi ofertami w zakresie wymienionych wyżej kryteriów zostanie wzięta pod uwagę ocena
uzyskana przez osobę ocenioną w badanej ofercie najniżej.
VI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i informuje, że jeden wykonawca może składać
oferty w odniesieniu do wszystkich części, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu.
3. Składając ofertę należy wypełnić formularz (Załącznik nr 1), dołączając:
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a.

oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2;

b. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 3 – nie dotyczy osób fizycznych;
c.

CV osób/osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (prowadzącą zajęcia), wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonywania zamówienia i koniecznych do spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
określonych w pkt. IV. 2.c – Załącznik nr 4;

d. wykaz doświadczenia w prowadzeniu zajęć osoby prowadzącej zajęcia, udokumentowanych
referencjami, podlegających ocenie w ramach kryterium określonych w pkt. V. 1 – Załącznik nr 5.
e.

oświadczenie własne wykonawcy o dysponowaniu psem z certyfikatem psa terapeuty lub
ukończonym szkoleniem na psa do dogoterapii – dotyczy części nr 10.

f.

dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia i
koniecznych do spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub potrzebnych do oceny w ramach
kryteriów oceny ofert w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (kopie ukończonych
kursów, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia itp.)

4. Dokumenty obce, nie wystawiane przez wykonawcę, powinny być złożone w formie kopii kserograficznej,
podpisanej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
5. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą, czytelną techniką.
6. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte w
załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny poszczególnych
kryteriów.
VII.

ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie zamówienia jest:
Sylwia Mazur, e-mail: sm.soswbedzin@op.pl; tel. +48 606 949 731
2. Za prawidłowe wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie będące iloczynem
ryczałtowej godzinowej stawki wynagrodzenia brutto za jedną godzinę zajęć i liczby godzin zajęć
faktycznie przeprowadzonych.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty prawidłowo
wypełnionej przez Wykonawcę miesięcznej karty wykonania zadania podpisanej przez Wykonawcę i przyjętej
przez Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, w ratach miesięcznych, w wysokości
będącej iloczynem godzinowej stawki złotych brutto i liczby godzin zajęć faktycznie przeprowadzonych w
danym miesiącu. Kwota wynagrodzenia miesięcznego będzie pomniejszona o należne zaliczki na podatek,
składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne obciążenia, zgodnie z właściwymi przepisami.
4. Stawka wynagrodzenia brutto za jedną godzinę zajęć, o której mowa w ustępie poprzednim, ustalona na
podstawie oferty Wykonawcy ma niezmienny, ryczałtowy charakter i obejmuje wszystkie czynności niezbędne
do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli z przyczyn od niego niezależnych, nie
mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.
5. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.
6. Wykonawca będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej winien ująć w cenie brutto oferty
(wynagrodzeniu) wszystkie koszty, podatki, opłaty oraz ubezpieczenia obowiązkowe leżące zarówno po
stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy, ponieważ podana cena brutto (wynagrodzenie) będzie pomniejszone
o te koszty przy wypłacie.
7. Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na danym stanowisku
tj. m.in. koszty dojazdów, należnych składek na ubezpieczenia społeczne (jeżeli dotyczy), należnego podatku
itd. Nie przewiduje się żadnej refakturyzacji.
8. W formularzu oferty należy podać cenę brutto za jedną godzinę (60 minut) zajęć terapeutycznych.

VIII.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
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1. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej numerem sprawy, nazwą i adresem wykonawcy, należy złożyć w
siedzibie Zamawiającego, Będzin, ul. 11 listopada 7 w sekretariacie, do dnia 26.06.2018 r. do godziny 10.00.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 26.06.2018r., o godz. 10.15, w pokoju
nr 1/14
3. O przyjęciu ofert przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego.
4. Oferta dostarczona po terminie określonym w punkcie 1, nie będzie rozpatrywana.
IX.

UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający wyklucza możliwość dopuszczenia do realizacji przedmiotu zamówienia innych osób, niż te które
zostały ocenione w ramach postępowania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braków formalnych badanej oferty najkorzystniejszej, niejasności lub
wątpliwości co do jej treści może wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym
przez siebie terminie, chyba że oferta z innych przesłanek podlegałaby odrzuceniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród oferty najkorzystniejszej, jeżeli wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana jako jedna z najkorzystniejszych, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej
realizacji niniejszego zamówienia.
5. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania odpowiednio
pisemnie/pocztą elektroniczną. Informacja o wynikach postępowania dostępna również będzie na stronie
internetowej Zamawiającego: www.sosw-bedzin.pl.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu w każdym czasie,
przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym
zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu do składania ofert.
8. Zamawiający informuje, że pracownicy zatrudnieni przez Zamawiającego mogą złożyć ofertę wyłącznie
na inne rodzajowo czynności, niż te które wykonują w ramach stosunku pracy.
9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
a.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.4.2016 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 (dalej: RODO),
informuję, że:
o Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w
Będzinie z siedzibą w Będzinie, ul. 11 Listopada 7, 42-500 Będzin, e-mail: soswbedzin@.pl,
tel. 32 267 46 12.
o Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: marekwozniak@marwikpoland.pl
o Dane przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
o Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego
w którym zakończona została realizacja postępowania.
o Informuje o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawie do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także o prawie do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawie do
przenoszenia danych.
o Informuje o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych
osobowych narusza przepisy RODO.
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