,,Jutro idę do szkoły”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zespół Funduszy Europejskich

Warszawa, dnia 04.02.2019 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 kwoty
30.000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP)
Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na prowadzaniu indywidulanych zajęć
logorytmicznych w ursuskich przedszkolach w ramach projektu ,,Jutro idę do szkoły"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z podziałem na części.
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania.
b) Wymagania: Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia
zajęć:
- ukończone studia wyższe w zakresie logopedii lub ukończone studia wyższe oraz studia
podyplomowe z logopedii,
- przygotowanie pedagogiczne,
- doświadczeniem zawodowe w prowadzeniu zajęć logopedycznych w tym z elementami
logorytmiki dla dzieci w wieku przedszkolnym nie krótsze niż 12 m-cy (dotyczy każdego
prowadzącego),
c) Miejsce realizacji zamówienia: Przedszkole nr 194 w Warszawie ul. Walerego Sławka 7
i Przedszkole nr 439 w Warszawie ul. Walerego Sławka 2a,
1. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.06.2019 r.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
- Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
- 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
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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,
- Ocenie będą podlegać oferty wyplenione na formularzu ofertowym zał. 2 wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w punkcie 1b) oraz załącznikami nr 3 i 4.
3. Kryteria oceny ofert: cena.
4. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert: cena.
5. 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.
6. Termin składania ofert 1: 11.02.2019 r.
7. 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
8. 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”

Termin wyznaczony na składanie ofert powinien być zgodny z właściwymi wytycznymi lub innymi wiążącymi
dokumentami
1
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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: Ursus.ZFE@.um.warszawa.pl.
Wszelkich informacji dotyczących zapytania udziela Zespół Funduszy Europejskich Dzielnicy Ursus –
osoby do kontaktu: Beata Derewońko nr tel. 22 443 60 27 lub Wiesław Gińko nr tel. 22 443 61 62.
Załączniki do zapytania:
- załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
- załącznik nr 2: Formularz ofertowy
- załącznik nr 3: Oświadczenie i zobowiązania
- załącznik nr 4: Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym.
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Zał. nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Świadczenie usługi polegającej na prowadzaniu indywidulanych zajęć logorytmicznych w ursuskich
przedszkolach w ramach projektu ,,Jutro idę do szkoły" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego z podziałem na części.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
85000000- 9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85312500- 4 – Usługi rehabilitacyjne,
85121270- 6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

Zakres zamówienia obejmuje: świadczenie usługi polegającej na prowadzaniu indywidulanych zajęć
logorytmicznych dla 25 dzieci w 2 przedszkolach na terenie dzielnicy Ursus. W ramach usługi
prowadzący będzie kontynuował pracę rozpoczętą z dziećmi od września 2018 r. na podstawie
wniosków przygotowanych przez uprzednio prowadzącego terapię logopedę. Każde dziecko zostanie
objęte indywidulanym programem pracy terapeutycznej dostosowanym do jego indywidualnych
potrzeb. Łącznie w obu przedszkolach do przeprowadzenie jest 292 godz. zajęć. Zajęcia logorytmiczne
polegają na wykorzystaniu rytmiki w terapii logopedycznej. Opierają się na rozwijaniu wrażliwości
słuchowej oraz koordynacji słuchowo-ruchowej. Uwrażliwienie na bodźce dźwiękowe w efekcie
pozwala
na
łatwiejsze różnicowanie
głosek oraz spostrzeganie
różnic
we
własnej
wypowiedzi słownej. Podczas zajęć logorytmiki realizowane są także ćwiczenia oparte na rytmizacji
mowy – mające na celu zwrócenie uwagi na prawidłowe akcentowanie, mobilizujące aparat
mowy do pracy w określonym tempie i rytmie. Zajęcia będą skierowane głównie do dzieci z
zaburzeniami mowy, ale także z wadą słuchu i wzroku czy zaburzeniami zachowania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z 2 niezależnych
części:
Część 1) usługa realizacji zajęć logorytmicznych dla 15 dzieci z Przedszkola 194 ul. Walerego Sławka
7, 02-495 Warszawa w łącznej liczbie 174 godz. Przez 1 godzinę Zamawiający rozumie 60 minut.
Część 2) usługa realizacji zajęć logorytmicznych dla 10 dzieci z Przedszkola nr ul. Walerego Sławka
2a, 02-495 Warszawa w łącznej liczbie 118 godz. Przez 1 godzinę Zamawiający rozumie 60 minut.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r.

,,Jutro idę do szkoły”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Harmonogram: realizacja zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz
w soboty, w porozumieniu z kierownikiem projektu, koordynatorem w przedszkolu, dyrektorem
przedszkola.
Uwaga!
W przypadku zmiany liczby godzin prowadzonych zajęć – których na dzień podpisania Umowy
Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, jak np. przerwanie projektu, rezygnacja uczestników –
nastąpi proporcjonalne zmniejszenie wartości wynagrodzenia, do czego Wykonawca nie będzie
sobie rościł żadnych praw.

