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Wałcz, 04.10.2017 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności 

zamówienie powyżej 100.000 zł 

 

 

Przygotowanie programów i realizacja zajęd dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci z 

przedszkola „Elfik” w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów w oparciu o przeprowadzoną 

diagnozę  w związku z realizacją projektu pt.: „Równe szanse i możliwości - rozwój przedszkola "Elfik" w 

Wałczu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Działanie 8.1 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej. 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Maciej Dąbrowski, prowadzący działalnośd oświatową pod nazwą: 

Przedszkole Niepubliczne „Elfik”,  

ul. Wojska Polskiego 51,  

78-600 Wałcz,  

NIP: 765-113-72-93, REGON: 321269469 

 

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA: 

1. Sabina Dąbrowska – tel. 607 919 893, e-mail: elfik@onet.pl  

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

mailto:elfik@onet.pl
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IV. Wspólny Słownik Zamówieo (CPV) 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV): 

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programów i realizacja zajęd dodatkowych 

zwiększających szanse edukacyjne dzieci z przedszkola „Elfik” w zakresie wyrównywania stwierdzonych 

deficytów w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, składających się z następujących części: 

 

Częśd 1. Przygotowanie i realizacja programu zajęd dodatkowych (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne) 

zwiększające szanse edukacyjne dzieci z przedszkola „Elfik” w zakresie wyrównywania stwierdzonych 

deficytów w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. 

 

Częśd 2. Przygotowanie i realizacja programu zajęd dodatkowych (zajęcia logopedyczne) zwiększające 

szanse edukacyjne dzieci z przedszkola „Elfik” w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów w 

oparciu o przeprowadzoną diagnozę. 

 

Częśd 3. Przygotowanie i realizacja programu zajęd dodatkowych (zajęcia rozwijające kompetencje 

społeczno-emocjonalne) zwiększające szanse edukacyjne dzieci z przedszkola „Elfik” w zakresie 

wyrównywania stwierdzonych deficytów w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. 

 

Częśd 4. Przygotowanie i realizacja programu zajęd dodatkowych (zajęcia teatralne w języku angielskim) 

zwiększające szanse edukacyjne dzieci z przedszkola „Elfik” w zakresie wyrównywania stwierdzonych 

deficytów w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. 

 

Częśd 5. Przygotowanie i realizacja programu zajęd dodatkowych (zajęcia matematyczne) zwiększające 

szanse edukacyjne dzieci z przedszkola „Elfik” w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów w 

oparciu o przeprowadzoną diagnozę. 

 

VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

Zajęcia realizowane będą w terminie: PAŹDZIERNIK 2017 r. – SIERPIEO 2018 r. 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zmiany terminów realizacji niniejszego zamówienia. 

 

VII. WYMAGANIA KONIECZNE W STOSUNKU DO WYKONAWCY ORAZ KWALIFIKACJE I ZAKRES ZADAO 

OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO PROWADZENIA ZAJĘD DODATKOWYCH. 

 

1. Wymagana zawartośd merytoryczna programów zajęd. 

1. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: 

a) dwiczenia korekcyjne: rozwijające mowę i wzbogacające język; kształtujące wrażliwośd słuchową i 

różnicowanie dźwięków; słuchu fonematycznego; koordynacja słuchowo ruchowa;  

b) dwiczenia kompensacyjne: koordynacja wzrokowo-ruchowa; percepcja wzrokowa; 

 

2. zajęcia logopedyczne: 

a) usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego; kształtowanie prawidłowego toru oddechowego i 

czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i mowy 

opowieściowej oraz prawidłowej artykulacji głosek; 

 

3. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne:  

a) podstawowe cele: budowanie pozytywnego obrazu siebie; nabywanie umiejętności wyrażania uczud i 

rozpoznawania emocji; wypracowanie sposobów na radzenie sobie z konfliktami;  

b) metody: krąg i rundka; zabawa; burza mózgów; drama; rysunek terapeutyczny; trening interpersonalny; 

opowiadania; śpiew i muzykowanie; 

 

 4. zajęcia teatralne w języku angielskim:  

a) rozwinięcie pewności siebie w swobodnej komunikacji, poszerzenie wyobraźni, przełamywanie barier w 

używaniu języka angielskiego: dwiczenie słownictwa, wymowy, prawidłowej artykulacji i dykcji; 

 

5. zajęcia matematyczne:  

a) gry i zabawy dydaktyczne – rozwijanie inteligencji operacyjnej; kształtowanie intuicji i pojęd 

matematycznych; wdrażanie do układania i rozwiązywania prostych zadao; dwiczenie technik 

rachunkowych; 

 

2. Wymagane kwalifikacje i zakres zadao osób przewidzianych do prowadzenia zajęd dodatkowych. 
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1. Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne: osoba z min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu ww. zajęd; 

zakres obowiązków: przygotowanie Programu zajęd, prowadzenie zajęd i ewaluacja programu pracy; 

2. Zajęcia logopedyczne – osoba z min. rocznym doświadczeniem w pracy logopedycznej; zakres 

obowiązków: przygotowanie Programu zajęd, diagnozowanie logopedyczne, prowadzenie zajęd 

logopedycznych, ewaluacja programu i monitorowanie poziomu rozwoju mowy powierzonych dzieci;  

3. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – osoba z min. rocznym doświadczeniem w 

pracy rozwijającej kompetencje społeczno-emocjonalne; zakres obowiązków: przygotowanie Programu 

zajęd, prowadzenie zajęd i ewaluacja programu;  

4. Zajęcia teatralne w jęz. angielskim - os. z min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu ww. zajęd; 

zakres obowiązków: przygotowanie Programu zajęd, prowadzenie zajęd i ewaluacja programu;  

5. Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne – os. z min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu 

ww. zajęd; zakres obowiązków: przygotowanie Programu zajęd, prowadzenie zajęd i ewaluacja 

programu. 

 

3. Zakres obowiązków prowadzącego zajęcia. 

a) zapoznanie z grupą i dostosowanie zajęd do ich potrzeb, 

b) stworzenie atmosfery szacunku i wzajemnego zaufania w relacjach z grupą, 

c) opracowanie programu zajęd, przygotowanie i realizacja zajęd zgodnie z zatwierdzonym programem, 

d) nauka i wzmocnienie prawidłowych wzorców zachowao u dzieci, 

e) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z grupą, 

f) udział w spotkaniu z rodzicami w celu prezentacji oferty, 

g) udział w monitorowaniu efektów i ewaluacji zajęd. 

 

4. Realizacja autorsko opracowanych programów zajęd odbywad się będzie według schematu: 

a) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 9 osób (5M,4K) - 3 gr. x 3os.(2x/tydzieo x 1h), łącznie 264h 

b) zajęcia logopedyczne – 12 os. (6M,6K) - 4 gr. x 3os.(2x/tydzieo x 1h), łącznie 352h; 

c) zajęcia socjoterapeutyczne – 12os.(6M,6K)- 3 gr. x 4os.(2x/tydzieo x 1h), łącznie 264h; 

d) zajęcia teatralne w języku angielskim – 78os.(40M, 38K) - 5 gr. x 14-16os.(1x/tydzieo x 1h), 

łącznie 220h; 

e) zajęcia matematyczne – 78os.(40M, 38K) - 5 gr. x 14-16os.(1x/tydzieo x 1 h), łącznie 220h; 

f) Łącznie: 1 320h zajęd dodatkowych. 
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Wszystkie zajęcia mają rozszerzad działalnośd Ośrodka, wpisywad się w indywidualne plany 

psychokorekcyjne dzieci. Mają byd nastawione na kreowanie i odkrywanie w dzieciach twórczości, 

rozwijania współdziałania w grupie i nowych umiejętności prospołecznych. Zajęcia są uzupełnieniem działao 

edukacyjnych, reedukacyjnych, terapeutycznych. 

 

 VIII. WARUNKI SKŁADANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY. 

1. Oferta musi się składad z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 2) wraz z wymaganymi, niżej wymienionymi 

załącznikami: 

a) Curriculum Vitae (CV); 

b) Potwierdzone kwalifikacje wykształcenie wyższe (kserokopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem 

przez Oferenta); 

c) Certyfikaty szkoleo i uprawnieo (kserokopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez Oferenta); 

d) Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego (KRK), ważne przez okres 1 roku, 

e) Propozycja zajęd grupowych - opis na 1 stronę A4 (cele, metody i techniki, sposób realizacji zajęd, wiek 

dzieci); 

2. Oferta cenowa musi byd podana w złotych polskich i zawierad wszelkie publiczno-prawne obciążenia 

wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika; 

3. Oferent musi znajdowad się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT. 

1. Oferta zostanie oceniona na podstawie jednego kryterium: 100 % - cena za jedną godzinę pracy 

Przeliczenie kryterium na punkty będzie wyglądało następująco:  

Wartośd punktowa kryterium Cena - Pe obliczona zostanie wg poniższego wzoru:  

najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie  

Pe - ---------------------------------------------------------------------------- x 100 x 100 %  

cena oferty badanej  

2. Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymad 100 pkt.  

3. Kryterium wyboru konieczne do spełnienia- wymogi wykształcenia wyżej wymienione, atrakcyjnośd 

opisu programu. 

 



 

 

6 
 

X. INFORMACJE O WYKLUCZENIU. 

W postępowaniu nie mogą brad udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao 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 udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

 

XI. INFORMACJE DODATKOWE. 

1. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówieo 

publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). 

2. W postępowaniu mogą wziąd udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

XII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT. 

1. Oferty należy złożyd w terminie do dnia 21.10.2017 r.  

2. Ofertę należy sporządzid w języku polskim.  

3. Oferty należy składad:  

a) elektronicznie na adres e-mail: elfik@onet.pl   

b) osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Zamawiającego (Przedszkole Niepubliczne 

„Elfik”, ul. Wojska Polskiego 51, 78-600 Wałcz).  

4. Decyduje data wpływu Oferty na ww. adres mailowy lub data dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

Oferty złożone po terminie składania nie będą rozpatrywane.  

5. Wymagane dokumenty, składające się na ofertę:  

a) Formularz Oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania;  

b) Oświadczenie o braku powiązao - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania;  

c) Wymagane załączniki opisane w pkt. VIII. 
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XIII. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z Zapytaniem ofertowym.  

2. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:  

a. jej treśd nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;  

b. nie została przygotowana w oparciu o Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego;  

c. nie została podpisana przez Oferenta;  

d. została złożona przez Oferenta nie spełniającego warunków uprawniających do udziału w Zapytaniu 

ofertowym;  

e. nie zawiera wymaganych Oświadczenia o braku powiązao, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego i/lub Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu klauzuli społecznej, stanowiącego Załącznik nr 3 

do Zapytania ofertowego.  

3. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  

4. Zamawiający w toku oceny ofert może żądad od Oferentów dodatkowych wyjaśnieo dotyczących ich 

treści.  

5. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich, 

zawiadamiając o tym Oferenta.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania w całości lub w części.  

Postępowanie może zostad unieważnione przez Zamawiającego także po terminie złożenia Ofert jeżeli 

oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty jaką Zamawiający planuje przeznaczyd na realizację 

usług objętych Postępowaniem zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, chyba że Zamawiający może 

zwiększyd tę kwotę do ceny wynikającej z najkorzystniejszej Oferty.  

7. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia. 

 

XIV. SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wynikach Postępowania, 

przekazując stosowną informację do wszystkich Oferentów, którzy złożyli Oferty.  

 

XV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA. 

1. Zamawiający nie dopuszcza podzlecania wykonania całości przedmiotu zamówienia.  

2. Zamawiający wymaga osobistego wykonania zamówienia przez Oferenta.  
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji oferowanych warunków z Oferentem, którego 

Oferta uznana została za najkorzystniejszą w celu uzyskania warunków korzystniejszych dla zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

XVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 

1. Załącznik nr 1 - Formularz Oferty  

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązao 

 


