ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 09.10.2017

Prowadzenie zajęć z fizjoterapii
w Integracyjnym Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Kraina” w Olkuszu
w ramach projektu Przedszkole-edukacja-integracja!

1. Zamawiający
VITALIO S.C. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc
ul. Legionów Polskich 67
41-310 Dąbrowa Górnicza
NIP: 6292465021
REGON: 242984948
tel. 507439931
www.teczowa-kraina-dg.pl

2. Osoba do kontaktu
Jolanta Muc
email: przedszkole@teczowa-kraina-dg.pl
tel. 507439931

3. Przedmiot zamówienia
3.1 Nazwa przedmiotu zamówienia
Prowadzenie zajęć z fizjoterapii w Integracyjnym Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Kraina” w Olkuszu w
ramach projektu Przedszkole-edukacja-integracja!
Kod CPV:

Nazwa kodu CPV:

85312500-4
80110000-8

Usługi rehabilitacyjne
Usługi szkolnictwa przedszkolnego

3.2. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnych zajęć z fizjoterapii z niepełnosprawnymi dziećmi
w Integracyjnym Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Kraina” w Olkuszu w ramach projektu Przedszkoleedukacja-integracja!
2) Miejsce prowadzenia zajęć: Integracyjne Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina”, 32-300 Olkusz, ul. Króla
Kazimierza Wielkiego 65/7.
3) Termin realizacji umowy – prowadzenia zajęć: październik 2017 – wrzesień 2018.
4) Zajęcia będą się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w formie indywidualnych, 60-minutowych
spotkań.
5) W zajęciach weźmie udział 10 niepełnosprawnych dzieci.
6) Zaplanowana w projekcie liczba zajęć: 2 zajęcia tygodniowo dla każdego dziecka przez 48 tygodni, czyli 96
zajęć dla każdego dziecka – łącznie: 960 zajęć, trwających po 60 minut.
7) Dokładne daty, godziny zajęć, w tym częstotliwość realizowanych zajęć zostaną uzgodnione z Wykonawcą
i przedstawione w harmonogramie zajęć.
8) Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
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4. Zakres zadań Wykonawcy
1) Przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć z fizjoterapii z niepełnosprawnymi dziećmi
wg wymagań Zamawiającego, dostosowanych do stopnia i charakteru niepełnosprawności dzieci, w terminach,
które zostaną podane Wykonawcy w harmonogramie zajęć.
2) Monitorowanie i dokumentowanie na bieżąco postępów każdego dziecka i przekazywanie Zamawiającemu ich
wyników w formie i terminach, które zostaną określone w umowie z Wykonawcą.
3) Przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji związanej z realizacją projektu, której forma
i zakres zostaną określone w umowie z Wykonawcą.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia
1) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena tego warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (oświadczenie to stanowi
integralną część Formularza oferty – Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego).
2) Osoba prowadząca zajęcia powinna spełnić następujące warunki:
1. Posiadać wykształcenie wyższe lub podyplomowe na kierunku fizjoterapia oraz przygotowanie
pedagogiczne;
2. Posiadać co najmniej 12 miesięcy doświadczenia w prowadzeniu zajęć z fizjoterapii
z niepełnosprawnymi dziećmi w wieku przedszkolnym;
3. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekracza
276 godzin miesięcznie1.
Ocena tych warunków dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o złożone
oświadczenia stanowiące integralną część Formularza oferty – Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego.

6. Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
1) Cena brutto – waga 80% (maksymalna ilość punktów – 80)
Sposób wyliczenia punktacji:
cena brutto najniższa z otrzymanych ofert/cena brutto ocenianej oferty x 80 punktów
2) Doświadczenie zawodowe (liczone miesiącach) w prowadzeniu zajęć z fizjoterapii
z niepełnosprawnymi dziećmi w wieku przedszkolnym – waga 20% (maksymalna ilość punktów – 20)
Sposób wyliczenia punktacji:
liczba miesięcy
doświadczenia zawodowego wykazana w badanej ofercie/największa liczba miesięcy
doświadczenia zawodowego wykazana w jednej spośród wszystkich ofert podlegających ocenie x 20 punktów
1

Limit zaangażowania zawodowego, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w przypadku
stosunku pracy do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem
wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym; w przypadku stosunku
cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia się czas faktycznie przepracowany, w tym
czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej.
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7. Termin i sposób składania ofert
7.1 Termin składania ofert:
1) Oferty można składać do dnia 17.10.2017, do godz. 23:59.
2) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data
do Zamawiającego.

wpływu oferty

7.2 Sposób składania ofert oraz udostępnienia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
1) Oferta powinna być przygotowana na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2) Oferta może być złożona:
- w wersji elektronicznej w postaci skanu, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, na adres: przedszkole@teczowa-kraina-dg.pl
- lub w wersji papierowej, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, osobiście lub przesłana do siedziby firmy na adres:
VITALIO S.C. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc
ul. Legionów Polskich 67
41-310 Dąbrowa Górnicza.
Oferta w wersji papierowej powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie oraz powinna:
1. być opatrzona następującym sformułowaniem: Oferta na prowadzenie zajęć z fizjoterapii
w Integracyjnym Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Kraina” w Olkuszu w ramach
projektu Przedszkole-edukacja-integracja!
2. zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy
3. być zaadresowana do Zamawiającego – podana nazwa i adres Zamawiającego.
3) Zamawiający udostępni wynik postępowania o udzielenie zamówienia poprzez zamieszczenie informacji na
swojej stronie internetowej www.teczowa-kraina-dg.pl/przedszkole3/przegladaj/aktualnosci oraz poprzez wysłanie
jej drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8. Tryb udzielania zamówienia
Udzielenie zamówienia w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

9. Informacje dodatkowe

1) Oferta powinna zawierać termin ważności co najmniej do 31.10.2017.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy.
5) Z Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
6) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia uzyskał kolejną, najwyższą liczbę punktów.

10.

Dokonywanie istotnych zmian warunków umowy
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

zawartej

w

wyniku

1) Zamawiający dopuszcza zmianę następujących warunków umowy:
1. przeprowadzenie przez Wykonawcę zajęć z fizjoterapii z mniejszą ilością niepełnosprawnych dzieci
lub zmniejszenie łącznej ilości zaplanowanych do przeprowadzenia zajęć z tymi dziećmi w przypadku, gdy
ilość tych dzieci, biorących udział w projekcie, będzie mniejsza niż zaplanowane 10 dzieci;
2. zwiększenie ilości godzin zajęć z fizjoterapii prowadzonych z niepełnosprawnymi dziećmi w przypadku,
gdy zaistnieje potrzeba realizacji dodatkowych zajęć z poszczególnymi dziećmi, co zostanie potwierdzone
odpowiednią diagnozą wykonaną przez Zamawiającego.
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3. przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zajęć będących przedmiotem umowy, jeśli wystąpią
okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało
dg.pl/przedszkole3/przegladaj/aktualnosci.

umieszczone

na

stronie

internetowej

Zał. 1 Formularz oferty

Jolanta Muc
Arkadiusz Muc
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www.teczowa-kraina-

