Zapytanie ofertowe Nr 01/10/2018
z 12 października 2018 r.
1. Znak Sprawy:
RPMP.09.02.01_01/10/2018
2. Zamawiający:
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
al. Ignacego Daszyńskiego 16
31-534 Kraków
3. Tryb udzielania zamówienia:
Zamówienie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
o której mowa w sekcji 6.5.2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w ramach projektu pt. „Placówka Wsparcia Dziennego dla
Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice - „PLANETA MARZEŃ”, Nr RPMP.09.02.01-12-0372/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9. Region
spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. Projekt jest realizowany w partnerstwie
w Gminą Iwanowice.
4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych logopedycznych dla podopiecznych
„Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice - PLANETA MARZEŃ”
w Grzegorzowicach Wielkich 31, 32-095 Iwanowice (Gmina Iwanowice w powiecie krakowskim).
5. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
Zajęcia będą realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Szczegółowy termin
prowadzenia zajęć zostanie ustalony na etapie podpisywania umowy. Przewiduje się przerwy w
świadczeniu zajęć logopedycznych w okresie wakacji po uzgodnieniu z Zamawiającym.
6. Miejsce realizacji usług:
Usługi realizowane będą w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie
Iwanowice - PLANETA MARZEŃ” w Grzegorzowicach Wielkich 31, 32-095 Iwanowice.
7. Zakres podmiotowy zamówienia:
I etap: Diagnoza wstępna dziecka z punktu widzenia wsparcia logopedycznego;
II etap: Indywidualna praca z dzieckiem.
Planowana łączna liczba godzin zajęć logopedycznych w okresie obowiązywania umowy wynosi 260
godz. Liczba ta może ulec zwiększeniu, w zależności od liczby dzieci objętych wsparciem
logopedycznym i ustaleniu indywidualnego planu wsparcia logopedycznego dziecka w oparciu
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o wstępną diagnozę. Wzrost wartość zamówienia nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia
określonego w pierwotnej umowie.
8. Zakres przedmiotowy zamówienia:
Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:
a) Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej dzieci z wykorzystaniem różnych narzędzie
badawczych;
b) Indywidualne zajęcia logopedyczne dla dziećmi wg zaleceń logopedy: ćwiczenia oddechowofonacyjne, artykulacyjne, ruchowo-słuchowo-wzrokowe, służące niwelowaniu wad wymowy;
c) Likwidowanie lub zmniejszenie zaburzeń komunikacyjnych dzieci.
d) Współpraca z zespołem wychowawców, rodzicami dziecka objętego wsparciem logopedycznym
e) Gromadzenie dokumentacji ze wsparcia logopedycznego (listy obecności, wnioski do dalszej
pracy, opinie).
9. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonania
przedmiotu zamówienia, tj.
I.
Osoby fizyczne - warunek posiadania wiedzy i kwalifikacji:
a) posiada dyplom ukończenia studia magisterskie o specjalności logopedia oraz
posiada przygotowania pedagogicznego lub
b) posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii oraz
posiada przygotowania pedagogicznego.
II.
Podmioty gospodarcze – warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: przedłoży listę osób (co
najmniej 1 osoba), która będzie prowadziła zajęcia w ramach niniejszego zamówienia wraz z
pisemną deklaracją gotowości tej osoby do prowadzenia zajęć w w/w projekcie, osoby w/w
będzie posiadała wykształcenie, o którym mowa w pkt. 9.I.
Zamawiający odrzuci ofertę:
1. złożoną po terminie;
2. złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu
3. Niezgodną z treścią zapytania ofertowego
4. Zawierającą błędy nie będące oczywistymi pomyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.
Ocena spełnienia warunków wymienionych w pkt. 9 dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia/nie spełnia”. Do oceny zostaną dopuszczone oferty niepodlegające odrzuceniu.
10. Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym i Partnerem projektu, w ramach którego prowadzone jest zapytanie ofertowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym/Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
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Zamawiającego/Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego/Partnera 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 co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
11. Kryteria oceny ofert:
1. Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Numer
Opis kryteriów oceny
Waga
kryterium
kryterium
1
Cena brutto
80 %
2
Doświadczenie
20 %
2. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
3. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Numer
kryterium

1.

2.

Wzór
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 80
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej
80 – wskaźnik stały
Doświadczenie
Liczba punktów dla kryterium Doświadczenie przyznawana zostanie na
podstawie liczby godzin zajęć logopedycznych odpowiadających zakresowi
wskazanemu w opisie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat
ustalone na podstawie formularza ofertowego według wzoru:
Do
D= ------------- x 20
Dmax
gdzie:
 Do – liczba przeprowadzonych godzin zajęć logopedycznych
odpowiadających zakresowi wskazanemu w opisie przedmiotu
zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat w ofercie ocenianej. Należy
przedstawić wykaz, w którym będzie podana data rozpoczęcia i
zakończenia usługi, miejsce świadczenia usługi oraz informacja dla kogo
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usługa była realizowana.
 Dmax - największą liczbę godzin zajęć logopedycznych odpowiadających
zakresowi wskazanemu w opisie przedmiotu zamówienia w ciągu
ostatnich 3 lat wynikającej ze złożonych ofert.
Do punktacji kryterium Doświadczenie będą brane tylko godziny zajęć
logopedycznych wymienione w Załączniku nr 1 –formularz ofertowy, Część
III.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania pełnej dokumentacji z
wykazanych usług-zajęć logopedycznych, jeżeli poweźmie wątpliwości do
wykazanych godzin (np.; dzienniki zajęć, kopie zaświadczeń, listy obecności,
itp.) .

12. Składanie ofert:
a. Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2018 r. o godzinie 10.00
b. Miejscem składania ofert jest:
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
al. Ignacego Daszyńskiego 16
31-534 Kraków
c. Dopuszczalna forma składania ofert:
i.
osobiście w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa,
al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, w godzinach 9.00 – 16.00,
lub
ii.
przesyłką pocztową skierowaną na adres: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa,
al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków
z dopiskiem na kopercie: Zajęcia logopedyczne w ramach projektu „Placówka Wsparcia
Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwanowice - PLANETA MARZEŃ”
lub
iii.
w formie skanów na adres mailowy biuro@fundacjamis.org.pl
13. Wymagane dokumenty:
1. Formularz ofertowy według załączonego wzoru.
Załączniki:
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
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