ZAPYTANIE

OFERTOWE

Zamawiający: Gminne Przedszkole w Bojszowach z siedzibą w Bojszowach przy ul. Gaikowej 64
– realizator projektu

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Prowadzenie badań przesiewowych
i rekrutacji oraz zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych o charakterze terapeutycznym dla dzieci
z przedszkola w miejscowości Bojszowy” w ramach realizacji projektu „Wspólnie się uczymy i razem bawimy
w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy
Bojszowy”

1.

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki, jakie musi spełnić Wykonawca
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie badań przesiewowych i rekrutacji oraz
prowadzenia zajęć specjalistycznych: socjoterapeutycznych o charakterze terapeutycznym dla dzieci
z przedszkola w miejscowości Bojszowy w ramach projektu pn. „Wspólnie się uczymy i razem bawimy
w ramach projektu realizowanego w formule ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie
gminy Bojszowy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia:
 badań przesiewowych i rekrutacji - 4 godz. w miesiącu wrześniu;
 zajęć specjalistycznych –1 x w tygodniu po 1 godz. w okresie od 01.10.2016r. do 30.06.2017r.
(przez 36 tygodni, tj. 36 godz.).
Dzieci kwalifikujące się do zajęć będzie wybierała Komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem
Dyrektora Przedszkola.
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie:
 pełnieni funkcji nauczyciela specjalisty w zakresie zajęć socjoterapeutycznych oraz o charakterze
terapeutycznym,
 wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
poradni neurologicznej,
 czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,
 prowadzenie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień: 80.11.00.00-8 – Usługi szkolnictwa przedszkolnego

2.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od września 2016r. do 30.06.2017r.

3.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
W postępowaniu mogę wziąć udział Wykonawcy, który ukończyli studia magisterskie na kierunku
psychologia z przygotowaniem pedagogicznym lub studia wyższe na kierunku pedagogika
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, lub ukończyli kurs kwalifikacyjny
w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, lub ukończyli studia podyplomowe
w zakresie diagnozy i terapii. Kwalifikacje należy opisać w zał. nr 2 do niniejszego Zapytania.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają co najmniej
6 miesięczne doświadczenie w pracy z dziećmi w zakresie zadania objętego zapytaniem.
Doświadczenie należy opisać w zał. nr 2 do niniejszego Zapytania.

4.

Opis sposobu obliczania ceny ofertowej i warunków płatności
4.1. Przed przystąpieniem do obliczenia ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo
zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zakresu zamówienia.
4.2. Wykonawca w celu określenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia ma wypełnić
tabelę w formularzu ofertowym Wykonawcy załącznik nr 1 do Zapytania.
4.3. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Zapytaniu, powinien
w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,
niezbędne dla prawidłowego i pełnego jego wykonania, tj. m.in. koszty dojazdu, podatki, składki na
ubezpieczenie społeczne, itp.
4.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4.5. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
4.6. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu
zamówienia.
4.7. Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych i groszach
polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
4.8. W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego, będzie brana pod uwagę cena
brutto, tj. z należnym podatkiem od towarów i usług podatkiem (VAT) wpisana w formularzu
ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania) przedmiotu zamówienia, który określony został w pkt. 1
Zapytania.
W
formularzu
ofertowym
cenę
brutto
należy
podać
cyfrowo
i słownie.

5.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć z wykorzystaniem załączonego wzoru w siedzibie Zamawiającego – sekretariat
Gminnego Przedszkola w Bojszowach, ul. Gaikowa 64, 43-220 Bojszowy do dnia 14.09.2016r.
Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno zostać wykonane w taki sposób, aby nie można było
zapoznać się z treścią oferty do czasu otwarcia ofert. Zaklejona koperta/opakowanie, w której znajduje się
oferta powinno być oznaczone w następujący sposób:

„Oferta na zadanie pn. „Prowadzenie badań przesiewowych i rekrutacji oraz zajęć specjalistycznych:
socjoterapeutycznych o charakterze terapeutycznym dla dzieci z przedszkola w miejscowości Bojszowy”
w ramach realizacji projektu
„Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formule ZIT
pn. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”

6.

Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
6.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria oceny ofert:

cena: waga - 60 pkt.

doświadczenie zawodowe: waga - 40 pkt.
W zakresie kryterium „cena” można uzyskać maksymalnie 60 pkt., a ocena punktowa zostanie
dokonana zgodnie z formułą:
Pco = (Cn : Co) × 60 pkt.
gdzie: Pco – punkty dla badanej oferty w kryterium cena
Cn - cena najniższa w zbiorze ofert
Co - cena badanej oferty
W zakresie kryterium „doświadczenie zawodowe” (Cr) można uzyskać maksymalnie 40 pkt.,
a ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie dokumentów Wykonawcy złożonych w ofercie
i tak:
10 pkt.
doświadczenie zawodowe od 6 m-cy do jednego roku pracy
z dziećmi w zakresie zadania objętego zapytaniem,
20 pkt.
doświadczenie zawodowe powyżej jednego roku do 5 lat pracy
z dziećmi w zakresie zadania objętego zapytaniem,
30 pkt.
doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat do 10 lat pracy z dziećmi
w zakresie zadania objętego zapytaniem ,
40 pkt.
powyżej 10 lat pracy z dziećmi w zakresie zadania objętego
zapytaniem.

6.2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów przyznaną
w obu kryteriach
Sp = Pco + Cr
gdzie: Sp – suma punktów przyznanych wykonawcy w kryteriach: cena oferty
i doświadczenie zawodowe
Pco – punkty dla badanej oferty w kryterium cena
Cr – punkty dla badanej oferty w kryterium doświadczenie zawodowe.

7.

Informacje dotyczące zakresu wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy
wyłanianiu przez Zamawiającego wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych.
Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a.
b.
c.
d.

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.

8.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania określone w zapytaniu oraz złożonej ofercie.

9.

Informacje dodatkowe
9.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najkorzystniej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz barku podstaw do wykluczenia,
tj. dokumentów potwierdzających uprawnienia.

10. Osoba wyznaczona do kontaktów
Krystyna Wojtuń – Dyrektor Przedszkola

Załączniki do zapytania:
1 x Wzór formularza pn. „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY”
2 x Wzór formularza pn. „PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZATRUDNIENIA WYKONAWCY”

