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Zapytanie ofertowe 1/WM/2019  
dotyczące realizacji  kursu szkoleniowego  Terapia SI  II stopień w ramach projektu „Wyjątkowy maluch„ 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
Tryb udzielenia zamówienia:  
1. W oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r.poz. 907 z 
późn. zmianami) oraz zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego „Regulaminem udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30.000 euro netto” oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. ZAPYTANIE OFERTOWE STANOWI ZAPYTANIE 
OFERTOWE W DRODZE ROZEZNANIA RYNKU. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104 Łódź NIP: 72500028902 /Szkoła Podstawowa Specjalna 168 ul. 
Plantowa 7 Łódź 91-104 NIP 472888675 ,  realizując projekt dofinansowany  ze środków   Unii Europejskiej 

dokonuje zapytania ofertowego na realizację szkoleń.         
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Cel zamówienia: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. 
 
2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
Wspólny Słownik Zamówień  
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 
2.1.1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
2.1.2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
2.2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:   

  

2.2.1 Nazwa Kursu: Terapeuta SI stopień II 

2.2.2. Liczba osób: 1 os. 

2.2.3. Termin: realizacja kursu do 31 sierpnia 2019 

2.2.4. Ramowy program: 

 Budowa, rozwój, i funkcjonowanie narządów zmysłów oraz ich integracja w trakcie rozwoju dziecka w 
poszczególnych okresach życia, 

 Uwarunkowania prawidłowego rozwoju psychoruchowego w oparciu o współczesną wiedzę 
neurofizjologiczną i najczęstszych jego zaburzeń występujących w okresie rozwojowym z 
uwzględnieniem roli integracji sensorycznej. 

 Najczęściej stosowane testy służące do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej 
takich jak: Kliniczna Obserwacja i Testy Południowo kalifornijskie oraz ich analiza i interpretacja 

 Ustalanie planu terapii w oparciu o uzyskane wyniki badań testowych. 

 Planowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych. 

 Ocena  osiąganych wyników terapii wg obserwacji i kolejnych badań. 
2.2.5. Liczba godzin kursu: 140 h 

2.2.6. Miejsce realizacji kursu: W siedzibie oferenta. 

2.2.6. Cena kursu: W cenie oferty wskazanej na formularzu ofertowym winny być zawarte wszystkie koszty 

niezbędne do realizacji szkolenia w tym min. opłaty rejestracyjne, opłaty za realizację szkoleń, opłaty za 

egzaminy, opłaty za wydanie certyfikatu. 

2.2.8. Zakończenie Kursu: Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Kurs kończy się wydaniem 

certyfikatu ukończenia szkolenia II stopnia. 

 
2.3 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY WYNIKAJĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG W PROJEKCIE : 
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Oferent jest zobowiązany: 
1. Do organizacji i przeprowadzenia szkoleń we wskazanym w zapytaniu zakresie tematycznym. 
2. Zapewnić wykładowców posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć, 
3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stałego kontaktu z Zamawiającym (na 

czas trwania usługi), informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach 
istotnych dla realizacji usługi. 

4. Zapewnienie materiałów szkoleniowych w zakresie odpowiednim dla każdego zadania, oznaczonych 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 
2014-2020. 

5. Przygotowanie i wydanie Uczestnikom Projektu certyfikatów. Certyfikaty powinny być wydane zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, potwierdzającymi uczestnictwo w projekcie i zdobyte 
kompetencje lub kwalifikacje.  

 
III. Warunki udziału w postępowaniu 
 OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać  się, Wykonawcy, którzy:  
A  Posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie tj: 

 Oferent  zrealizowali  co najmniej 1   usługę szkoleniową o  tej tematyce  w  okresie  trzech  lat  przed  
dniem  złożenia  oferty,  a jeżeli  okres  prowadzenia działalności  przez  Wykonawcę  jest  krótszy –w 
tym  okresie).   
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca na ofercie oświadcza iż spełnia warunki udziału w postępowaniu 
 
B.  Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Oferent  oświadcza, że spełnia powyższy warunek. 
 
C.   Dysponują  potencjałem  technicznym.   
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Oferent oświadcza, że spełnia powyższy warunek. 
 
D.  Zobowiązują  się  do zapewnienia  przestrzegania  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony  
 zdrowia na etapie realizacji zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Oferent oświadcza, że spełnia powyższy warunek. 
 
E.  Oferenci nie są powiązani  z  Zamawiającym  osobowo  ani  kapitałowo.  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     
przeprowadzeniem     procedury     wyboru     Wykonawcy,     a     Wykonawcą,     polegające w 
szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu przynajmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu    funkcji    członka    organu    nadzorczego    lub    zarządzają,    prokurenta, pełnomocnika,  

 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.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca oświadcza, że spełnia powyższy warunek. 
 
 
IV.  SPOSÓB PRZESŁANIA  OFERTY 
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1. Sposób złożenia oferty: 
W wersji ELEKTORNICZNEJ:  

Oferty należy składać : 
do 7 czerwca  2019R. na adres projektsps168@interia.pl  
Skan podpisanej oferty przez osobę upoważnioną.   
 
V.       KRYTERIA OCENY 
W ramach postępowania zostaną wybrani oferenci , którzy otrzymają odpowiednio najwyższą liczbę punktów, 
stanowiących sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty (max. 100 pkt). 
 
Dla WSZYSTKICH ZADAŃ  ustala się następujące kryteria oceny: 
A) cena – 100 pkt. 

 
 KRYTERIUM CENY 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów. 
Oferent podaje w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację zadania obliczonej przez Oferenta na 
formularzu ofertowym, wg następującego wzoru: 
              Cn 
P = ------------------ X100 
              Cb 
gdzie: 
P – oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie; 
Cn – oznacza cenę brutto oferty najtańszej; 
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty 
 
VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 
2. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy dla danego zadania nie wpłyną co najmniej 2 

ważne oferty. 
3. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

mailto:projektsps168@interia.pl

