Strona 1 z 5

Zapytanie ofertowe
dotyczące wykonania zlecenia na realizację zajęć dodatkowych i opieki pielęgniarskiej dla dzieci w ramach
projektu „Klub dziecięcy „Niedźwiadek” – szansą aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z Ozorkowa ”.
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 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS oraz FS na lata
2014-2020
2. Zapytanie w celu wybrania najkorzystniejszej oferty zostaje umieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego oraz na stronie internetowej o której mowa w Wytycznych w rozdziale 6.5.3

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z podziałem zadań.
Gmina Miasto Ozorków, NIP 7322170102; REGON 472057709; ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków

2.
Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pt.” Klub dziecięcy „Niedźwiadek” – szansą aktywizacji
zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z Ozorkowa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie aktywności na rynku pracy 20 bezrobotnych lub biernych
zawodowo rodziców/opiekunów dzieci w w do lat 3 (18K/2M) zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ozorków w
okresie 01.09.2016 – 31.08.2018 r. (i min w okresie trwałości), poprzez objęcie opieką dzieci w ramach klubu
dziecięcego.
2.1
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
85141200-1- Usługi świadczone przez pielęgniarki
2.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a. realizacja zajęć powinna opierać się na nowoczesnych metodach nauki i technikach pedagogicznowychowawczych i być dostosowana do wieku dzieci
b. zamawiający udostępni salę na realizację zamówienia
c. nauczyciel powinien wykazywać się dużą cierpliwością i umiejętnością pracy z dziećmi do 3 r. ż
d. Opieka pielęgniarska powinna być świadczona zgodnie z obowiązującymi ją zawodowymi przepisami w
zakresie jakości świadczenia usług pielęgniarskich

Zadanie 1- realizacja zadań pielęgniarskich
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/usługa zlecona
Nazwa stanowiska: pielęgniarka
Wymiar czasu pracy: zgodnie z harmonogramem/ średnio 40 h miesięcznie
Wykonywanie pracy w okresie: 02.11.2016 do 30.08.2018

Strona 2 z 5
Do zadań pielęgniarki będzie należało m. in.: dbanie o bieżący stan zdrowia dzieci, wykonywanie badań
przesiewowych, szczepienie dzieci (za zgodą rodziców), nadzór nad stanem higienicznym dzieci, pomieszczeń
klubu oraz podawania posiłków.
Zadanie 2 : Realizacja zajęć z logopedycznych
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/usługa zlecona
Nazwa stanowiska: logopeda
Wymiar czasu pracy: zgodnie z harmonogramem średnio 2 h tygodniowo po 15-20 minut w tygodniu
Opis zadań:
a)
Przeprowadzenie zajęć w grupie do 5 osób
b)
Zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach wskazanych w harmonogramie.
c)
Bieżąca weryfikacja postępów wiedzy
d)
Dołożenie należytej staranności w realizacji zajęć
e)
Stała współpraca z koordynatorem projektu
f)
Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zajęć
Zadanie 3 : Realizacja zajęć terapeutycznych
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/usługa zlecona
Nazwa stanowiska: terapeuta
Wymiar czasu pracy: zgodnie z harmonogramem średnio 2 h tygodniowo po 15-20 minut w tygodniu
Opis zadań:
a)
Przeprowadzenie zajęć w małych grupach osób
b)
Zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach wskazanych w harmonogramie.
c)
Bieżąca weryfikacja postępów wiedzy
d)
Dołożenie należytej staranności w realizacji zajęć
e)
Stała współpraca z koordynatorem projektu
f)
Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zajęć

Zadanie 4 : Realizacja j. angielskiego
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/usługa zlecona
Nazwa stanowiska: nauczyciel j. angielski
Wymiar czasu pracy: zgodnie z harmonogramem średnio 2 h tygodniowo po 15-20 minut w tygodniu
Opis zadań:
a)
Zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach wskazanych w harmonogramie.
b)
Bieżąca weryfikacja postępów wiedzy
c)
Dołożenie należytej staranności w realizacji zajęć
d)
Stała współpraca z koordynatorem projektu
e)
Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zajęć
Zadanie 5 : Realizacja rytmiki
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/usługa zlecona
Nazwa stanowiska: nauczyciel rytmiki
Wymiar czasu pracy: zgodnie z harmonogramem średnio 2 h tygodniowo po 15-20 minut w tygodniu
Opis zadań:
a)
Zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach wskazanych w harmonogramie.
b)
Bieżąca weryfikacja postępów wiedzy
c)
Dołożenie należytej staranności w realizacji zajęć
d)
Stała współpraca z koordynatorem projektu
e)
Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zajęć

3. Termin i miejsce realizacji:
Realizacja dostawy w siedzibie KLUBU Niedźwiadek ul Wigury 7a Ozorków
Termin realizacji zamówienia: od 02.11.2016 do 30.08.2018r..
4. Warunki udziału w zamówieniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się, Wykonawcy, którzy:
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a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadaj odpowiednią wiedzę i doświadczenie
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniają wykonanie zamówienia,
c) nie zalegają z podatkami we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz nie zalegają ze składkami w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych.
d) 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.
 Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w
oparciu o podpisanie i złożenie „oświadczenia i zobowiązania oferenta” znajdujących się w każdym
formularzu oferty.
W odniesieniu do zadania 1
 -doświadczenie min. rok w pracy zawodowej pielęgniarskiej w opiece nad dziećmi do lat 3
 Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu
W odniesieniu do zadań 2-5
 - wykształcenie wyższe, obowiązkowo wykształcenie kierunkowe w kontekście planowanych
zajęć (podyplomowe, licencjat lub magisterskie).
 -doświadczenie w pracy zawodowej – minimum 1 rok doświadczenie w prowadzeniu zajęć w klubie,
żłobku lub przedszkolu.
W odniesieniu do zadań 1-5 dodatkowo punktowane:
 -doświadczenie pow. 5 lat w pracy zawodowej z dziećmi do lat 3.

5. Obowiązki wykonawcy
Zadaniem Wykonawcy będzie:
a.
prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego,
b.
Zamawiający zastrzega prawo do zmiany harmonogramu w trakcie realizacji umowy
c.
regularne sprawdzanie postępów dzieci,
d.
dokumentowanie sprawdzianów bieżących postępów dzieci
e.
Realizacja zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla ich zawodowego charakteru
6. Kryteria wyboru ofert
Ocena kryteriów dokonywana będzie odrębnie dla każdego zadania.
6.1 Dla zadania 1-5, ustala się następujące kryteria oceny:
cena – 80 pkt.
Doświadczenie powyżej 5 lat– 20 pkt

6.2 Sposób oceny kryterium dla zadań 1-5
W ramach oferty zostaną wybrani wykonawcy, którzy otrzymają odpowiedną liczbę punktów, stanowiącą sumę
punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty (max. 100 pkt). Kryterium najniższej ceny – 80 %
Doświadczenie powyżej 5 lat – 20%
 KRYTERIUM CENY
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 80 punktów.
Oferent podaje w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację zadania , obliczonej przez Oferenta na
formularzu ofertowym, wg następującego wzoru:

Strona 4 z 5

Cn
P = ------------------ x 80% x 100%
Cb
gdzie:
P – oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie;
Cn – oznacza cenę brutto oferty najtańszej;
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty
 KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.
Oferent
podaje
w
formularzu
ofertowym
czy
spełnia
powyższe
kryterium.
W przypadku oznaczenia oświadczenia iż posiada doświadczenie w pracy powyżej 5 lat, komisja przyznaje 20 pkt.

7.

Sposób przygotowania oferty.

Zadanie 1- realizacja zadań pielęgniarskich
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1;
2) Oświadczenia – w załączniku 1-5 formularzy ofert: „oświadczenia i zobowiązania oferenta” w tym
oświadczenie o posiadaniu wykształcenia uprawniającego do świadczenia opieki pielęgniarskiej”
3) Cv, kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
W przypadku firm należy wskazać osobę wykonującą zadanie i oświadczenia ,CV oraz kopia dokumentów
potwierdzających wykształcenie powinny dotyczyć osoby realizującej zadanie oraz dodatkowo firma składa:
4) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5) Kopia zaświadczeń o niezaleganiu w US i ZUS

Zadanie 2 Realizacja zajęć z logopedycznych
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2;
2) Oświadczenia – w załączniku 1 formularz oferty: „oświadczenia i zobowiązania oferenta” w tym oświadczenie
o posiadaniu wykształcenia uprawniającego prowadzenia zajęć”
3) Cv, kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
W przypadku firm należy wskazać osobę wykonującą zadanie i oświadczenia ,CV oraz kopia dokumentów
potwierdzających wykształcenie powinny dotyczyć osoby realizującej zadanie oraz dodatkowo firma składa:4)
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5) Kopia zaświadczeń o niezaleganiu w US i ZUS
Zadanie 3 Realizacja zajęć terapeutycznych
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3;
2) Oświadczenia – w załączniku 1 formularz oferty: „oświadczenia i zobowiązania oferenta” w tym oświadczenie
o posiadaniu wykształcenia uprawniającego prowadzenia zajęć”
3) Cv, kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
W przypadku firm należy wskazać osobę wykonującą zadanie i oświadczenia ,CV oraz kopia dokumentów
potwierdzających wykształcenie powinny dotyczyć osoby realizującej zadanie oraz dodatkowo firma składa:4)
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5) Kopia zaświadczeń o niezaleganiu w US i ZUS
Zadanie 4 : Realizacja j. angielskiego
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4;
2) Oświadczenia – w załączniku 1 formularz oferty: „oświadczenia i zobowiązania oferenta” w tym oświadczenie
o posiadaniu wykształcenia uprawniającego prowadzenia zajęć”
3) Cv, kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
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W przypadku firm należy wskazać osobę wykonującą zadanie i oświadczenia ,CV oraz kopia dokumentów
potwierdzających wykształcenie powinny dotyczyć osoby realizującej zadanie oraz dodatkowo firma składa:4)
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5) Kopia zaświadczeń o niezaleganiu w US i ZUS
Zadanie 5 Realizacja rytmiki
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 5;
2) Oświadczenia – w załączniku 1 formularz oferty: „oświadczenia i zobowiązania oferenta” w tym oświadczenie
o posiadaniu wykształcenia uprawniającego prowadzenia zajęć”
3) Cv, kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
W przypadku firm należy wskazać osobę wykonującą zadanie i oświadczenia ,CV oraz kopia dokumentów
potwierdzających wykształcenie powinny dotyczyć osoby realizującej zadanie oraz dodatkowo firma składa:
4) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5) Kopia zaświadczeń o niezaleganiu w US i ZUS
7.1 Oferty należy składać do 31.10.2016 na adres Klub „Niedźwiadek” ul. Wigury 7a Ozorków 95-035
w sekretariacie lub pocztowo. Liczy się data wpływu dokumentów.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty należy przesłać/dostarczyć w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Klub dziecięcy „Niedźwiadek” – szansą aktywizacji zawodowej rodziców dzieci do lat 3 z
Ozorkowa.
7.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, dotyczących treści
złożonych ofert. Niezłożenie wyjaśnień w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
7.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich ofert, bez dokonania wyboru którejkolwiek z nich,
gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadać warunkom określonym przez Zamawiającego.
7.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
7.5. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które zostaną złożone w terminie. Zamawiający sporządzi
pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszych ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie
upowszechniona poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej.
8.

Informacje

8.1 Jednocześnie informujemy, że:
- nie zwracamy kosztów przygotowania oferty dla celów niniejszego zapytania;
- niniejsze pismo nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
- nie odsyłamy nadesłanych ofert.
8.2. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.
9.
Tryb udzielania wyjaśnień
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego Zapytania
ofertowego w terminie do 28.10.2016 do godz. 16. Pytania Oferenta muszą być sformułowane na piśmie i
wysłane elektronicznie na adres e-mail mp1ozorkow@wikom.pl Zamawiający niezwłocznie udzieli
odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w zapytaniu.
Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz oferty zadania 1 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 2 – Formularz Oferty zadanie 2 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 3– Formularz Oferty zadanie 3 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 4 – Formularz Oferty zadanie 4 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 5– Formularz Oferty zadanie 5 wraz z oświadczeniem
Załącznik nr 6 wzór umowy

