Siemiatycze 2018-02-23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dotyczące zatrudnienia specjalistów do realizacji zadań wiodącego ośrodka
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego pn. „ Za życiem”

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulamin udzielania zamówień publicznych, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 30.12.2015 r.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siemiatyczach
ul. Tadeusza Kościuszki 43 17-300 Siemiatycze tel. 85/6552612
e-mail: poradniapp@siemiatycze.pl
2. Rodzaj zamawiającego: Placówka Oświatowa
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kod CPV 80000000-4 Pełna nazwa: usługi edukacyjne i szkoleniowe.
2. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie specjalistów:
a)
b)
c)
d)
e)

fizjoterapeutów (Specjalista I) – 1 osoba
terapeutów integracji sensorycznej (Specjalista II) - 1 osoba
psychologów (Specjalista III) - 1 osoba
logopedów (Specjalista IV) - 1 osoba
pedagogów (Specjalista V)- 1 osoba

do realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu , określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U.
poz. 1712).
3. Głównym celem ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych jest udzielanie
kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością.
4. Do zadań specjalistów należy:
1) udzielenie rodzicom w oparciu o diagnozę wielospecjalistyczną, specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
2) wskazywanie dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy
oraz jednostek tej pomocy udzielających

3) prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług specjalistów
4) udzielanie dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia
niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia
5) opracowanie diagnozy funkcjonalnej na początku świadczenia usługi na jej zakończenie
6) opracowanie programu terapii
7) praca w zespole do spraw wczesnego wspomagania i realizacja ustaleń wypracowanych
przez zespół
8) prowadzenie zleconej dokumentacji, w tym dzienników zajęć
9) zapewnienie pomocy dydaktycznych i terapeutycznych niezbędnych dla realizacji wspomagania, a którymi nie dysponuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemiatyczach
10) poinformowanie rodziców o źródłach finansowania realizacji programu „Za życiem”
5. Usługa będzie wykonywana na podstawie umowy zlecenia.
6. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na pięć części i określił następujące nazwy:
- część I –

„Specjalista I”;

- część II - „Specjalista II”;
- część III - „Specjalista III”;
- część IV – „Specjalista IV”;
- część V – „Specjalista V”
którymi będzie posługiwał się w dalszej części zapytania ofertowego.
7. Czas pracy Specjalistów.
Czas pracy poszczególnych specjalistów będzie ustalony zgodnie z potrzebami psychofizycznymi, rozwojowymi dzieci i ich rodzin. Ogółem na realizację zadań ośrodka przeznaczono w
2018 r.- 520 godzin.
8. Szczegółowe opis części zamówienia, o których mowa w rozdz. II ust. 6 zapytania ofertowego:
Część I zamówienia.
Specjalista I – pełnienie funkcji terapeuty wspomagającego- fizjoterapeuty.
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka;
2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej
pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej
3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na
warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz – w zależności od potrzeb dziecka

– dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
6) udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia
niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
7)prowadzenie dodatkowych usług z zakresu fizjoterapii dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego.
Część II zamówienia
Specjalista II – pełnienie funkcji terapeuty wspomagającego z zakresu integracji sensorycznej.
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka;
2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej
pomocy, w szczególności terapeutycznej, rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej
3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na
warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
6) udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia
niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
7)prowadzenie dodatkowych usług z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego.
Część III zamówienia.
Specjalista III –pełnienie funkcji psychologa.
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka;
2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej
pomocy, w szczególności medycznej rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej
3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na
warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
6) udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia
niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
7)prowadzenie dodatkowych usług z zakresu psychoterapii dla dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz
ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego.
Część IV zamówienia :
Specjalista IV – pełnienie funkcji logopedy.
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka;
2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej
pomocy, w szczególności medycznej rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej
3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na
warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
6) udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia
niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
7) prowadzenie dodatkowych usług z zakresu logopedii dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego.

Część V zamówienia :
Specjalista V – pełnienie funkcji pedagoga.
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka;
2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej
pomocy, w szczególności medycznej rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej
3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na
warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
6) udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia
niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
7) prowadzenie dodatkowych usług z zakresu pedagogiki dla dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem, których stan zdrowia wymaga dodatkowego wsparcia terapeutycznego oraz
ich rodzin np. prowadzenie wsparcia indywidualnego i grupowego.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:







Część I – 12.03.2018r. – 31.12.2018r.
Część II – 12.03.2018r. – 31.12.2018r.
Część III – 12.03.2018r. – 31.12.2018r.
Część IV – 12.03.2018r. – 31.12.2018r.
Część V – 12.03.2018r. – 31.12.2018r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają :
1. Odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje :
- W I części zamówienia: mgr fizjoterapii posiadający kwalifikacje do pracy z małymi
dziećmi : „NDT Bobath” , FITS Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
- W II części zamówienia: terapeuta integracji sensorycznej II stopnia
- W III części zamówienia: mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym.
- W IV części zamówienia: mgr logopedii z przygotowaniem pedagogicznym.
- W V części zamówienia: mgr pedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym

2. Co najmniej 3 letnie doświadczenie praktyczne w zawodzie nauczyciela – terapeuty wspomagającego lub fizjoterapeuty w placówce oświatowej.
3. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć wspomagających dziecko niepełnosprawne, zagrożone niepełnosprawnością oraz jego rodzinę.
4. Zaoferują wykonanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym przez
Zamawiającego.
5. Znajdują się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
6.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów
prawa polskiego.
7. Spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego – z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawanie 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.
V. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu oraz złożą następujące dokumenty i oświadczenia dotyczące:

1. Wypełniony formularz ofertowy – wzór zał. nr 1
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i wykształcenie,
potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3 . Wykaz wykonanych usług - wzór zał. 2
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I FORMA OFERT

1. Wykonawcy zobowiązani są sporządzić ofertę zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane zgodnie z przedmiotem zamówienia.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie, w sposób zapewniający trwałość i czytelność tekstu.

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz podpisane lub parafowane
przez Wykonawcę
6. Oferta winna być zszyta lub spięta.
7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą by przez niego parafowane.
8. Ofertę wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętym
opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez uszkodzenia
opakowania.
9. Opakowanie (koperta) powinno być zaadresowane na Zamawiającego:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siemiatyczach
ul. Tadeusza Kościuszki 43 17-300 Siemiatycze
i oznaczone „Zatrudnienia specjalistów”- nie otwierać do dnia 09.03.2018 do
godz. 10.15
10. Na opakowaniu powinny być wskazane nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez otwierania
można było odesłać ofertę, w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie placówki w godz. 7.30 –15.30 lub listownie
na adres placówki :
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Siemiatyczach
ul. Tadeusza Kościuszki 43 17-300 Siemiatycze.
VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2018 r. o godzinie 10.15 w siedzibie zamawiającego
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach, ul. T. Kościuszki 43a
2. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz uczestnicy
otrzymają informację e- mailem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
IX. KRYTERIUM WYBORU OFERT I ZNACZENIE
1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1)

CENA brutto (za jedną godzinę wykonywania usługi) - 80 %,

Oceny będą dokonywane w następujący sposób :

wartość brutto oferty najtańszej
wartość punktowa = --------------------------------------------

x 100 x 80%

wartości brutto oferty badanej
2). Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć wspomagających
dziecko niepełnosprawne, zagrożone niepełnosprawnością oraz jego rodzinę - 10
% (10 pkt)
Punkty za

to

potwierdzonych

kryterium

będą

przyznawane

zaświadczeniami/rekomendacjami

na

podstawie

danych

dotyczącymi

okresu

ostatnich 2 lat.
- minimum 3 lata – 5 pkt.
- od 3 do 5 lat - 10 pkt.
- powyżej 5 lat – 20 pkt.
2.

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w.
w. kryteriów wynosi 100. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
największą ilość punktów.

3.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została
oceniona jako najbardziej korzystna w oparciu o podane kryteria wyboru.

4. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto
wskazaną w ofercie Wykonawcy.
5. W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która będzie zawierała najniższą
cenę oraz spełni wszystkie wymagania wynikające z zapytania ofertowego i opisu przedmiotu
zamówienia.
6. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
zgodnie z ceną przedstawioną w ofercie.

Podpis Dyrektora:
Dyrektor
Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Rafał Zaremba
Załączniki:
1. Formularz ofertowy;
2. Doświadczenie zawodowe

Załącznik Nr 1
…………………dnia ……………..

OFERTA
Do
nazwa jednostki
………………………..

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego którego wartość szacowana
nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro, pn.:
„Zatrudnienia specjalistów do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczego pn. „ Za życiem”
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Telefon/fax wykonawcy
Adres e-mail wykonawcy
składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia dla części …………………………………………………
za cenę brutto ....................................zł / (za 1 godzinę usługi)
Słownie: .................................................................................................................................

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.
3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP .......................................................
4. Oświadczam, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w Zamówienia
„Zapytaniu ofertowym” udostępnioną przez Zamawiającego i uznaję się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Nie wnoszę do niej
żadnych zastrzeżeń .
5. Wykonawca oświadcza, że:
 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

 spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:
a) oferuję przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w zapytaniu
ofertowym.

a) znajduję się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie



zamówienia.
b) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów
prawa polskiego.
c) spełniam warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego – z możliwości
realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności
poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawanie 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.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz przyjmuję bez zastrzeżeń
wymagania zawarte w jego treści.

..........................................., dn. ................

.......................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy)

Załącznik nr 2

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Składając ofertę w postępowaniu „Zatrudnienia specjalistów do realizacji zadań
wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego pn. „ Za życiem”
oświadczam, że w okresie ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywałem następujące usługi:
Nazwa i adres Zamawiającego
na rzecz, którego świadczono sługę

Zakres (opis) wykonywanej
usługi

1

3

Czas realizacji
początek
4

Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli
zamówień.

__________________ dnia __ __ 2018 roku

____________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

