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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zespół Funduszy Europejskich

Warszawa, dnia 03.04.2017 r.

dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Plac Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości netto kwoty 30.000 EUR – art. 4
pkt 8 ustawy PZP)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi polegającej na prowadzaniu grup wsparcia dla rodziców
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
w części a) dla rodziców uczniów z Gimnazjum nr 131 ul. Michała Drzymały y 1, 02-495 Warszawa,
zamówienie obejmuje:
- zajęcia w formie zajęć grupowych w 1 grupie max. 10 os. – łączny wymiar godzin 30 (przez 1 godzinę
Zamawiający rozumie 60 minut),
- średnia częstotliwość zajęć: 3 godz. na miesiąc.
w części b) dla rodziców uczniów Gimnazjum nr 132 u. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa,
zamówienie obejmuje:
- zajęcia w formie zajęć grupowych w 1 grupie max. 10 os. – łączny wymiar godzin 30 (przez 1 godzinę
Zamawiający rozumie 60 minut),
- średnia częstotliwość zajęć: 3 godz. na miesiąc.

Zakres programowy:
Program zajęć będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb danej grupy. Będzie nastawiony: na
zwalczanie bezradności wobec problemu, niepełnosprawności, dysfunkcji dziecka, choroby, trudnej sytuacji
życiowej itp., dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu problemów, wsparcie emocjonalne, budowanie
siły, poczucia wartości uczestników, szukanie wspólnymi siłami rozwiązań.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:
- przygotowanie harmonogramów zajęć w porozumieniu z kierownikiem projektu, koordynatorem szkolnym,
dyrektorem szkoły,
- realizację merytoryczną zajęć dostosowując treści programowe do potrzeb grupy,
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- prowadzenie dokumentacji z zakresu prowadzonych zajęć tj. dzienników zajęć, list obecności, kart pracy,
- przestrzeganie Statutu i Regulaminu danej placówki szkolnej,
- ścisłą współpracę z nauczycielami pracującymi z dziećmi uczestników zajęć,
- dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz innych pomocy dydaktycznych;
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku placówki szkolnej,
- współpracę z kierownikiem projektu, koordynatorem szkolnym, dyrektorem szkoły oraz pozostałą kadrą
pedagogiczną zatrudnioną przy realizacji projektu,
- informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski
Fundusz Społeczny),
- ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji
wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wymagania:
- posiada ukończone studia wyższe w zakresie psychologii/pedagogiki,
- posiada przygotowanie pedagogiczne,
- udokumentowane doświadczenie w pracy psychologa/pedagoga w zakresie wsparcia rodziców młodzieży
gimnazjalnej.
Forma zaangażowania: umowa zlecenie.
2. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 maja 2018r.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
- z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a). uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b). posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c). pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d). pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
4. Kryteria oceny ofert: cena
5. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert: 100% cena.
6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: zamawiający udzieli
zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz
przedstawi najniższą cenę.
7. Termin składania ofert: 10.04.2017 r.
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8. Warunki zmiany umowy: umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu
ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację
zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
9. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki
finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania.
10. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych
wytycznych lub innych wiążących dokumentów: …………………………………………………………..

Oferenci będący osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, na etapie
składania ofert zobowiązani są do złożenia następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych
osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
– również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym, w ramach którego składam
swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej
ceny za realizację zamówienia”
Oferenci będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną, na etapie składania ofert zobowiązani są do złożenia
następującego oświadczenia: „Znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję,
stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, które podlegają udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę
na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia”
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do zapytania.
Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt 1.
Ofertę prosimy złożyć w kancelarii Urzędu Dz. Ursus lub przesłać pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres mailowy
osoby prowadzącej postępowanie, tj.: bderewonko@um.warszawa.pl. Wszelkich informacji dotyczących
zapytania udziela Zespół Funduszy Europejskich Dzielnicy Ursus – osoba do kontaktu: Beata Derewońko nr
tel. 22 443 60 27.
Załączniki do zapytania:
- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz z niezbędnymi oświadczeniami.

