Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Częstochowa, 23.07.2015 r.
Znak sprawy: DOA.261.4.25.2015.MZ

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 30 000 €
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zaprasza do składnia ofert
cenowych na przeprowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych dla dzieci
w ramach realizacji II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP!
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"
(usługa wykonywana przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia).
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
42-217 Częstochowa
tel. cent. 34 372-42-00, fax. 034 372-42-50
e-mail: mops@czestochowa.pl
NIP: 573-23-02-950
REGON: 002741290
I.

WYMAGANIA:
• obywatelstwo polskie;
• wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie logopedii oraz przygotowanie
pedagogiczne lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe
w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne lub ukończone studia
I stopnia w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia I stopnia
na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz
przygotowanie pedagogiczne;
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu przedmiotu zamówienia przez okres
co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem umowy.
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na przeprowadzeniu
indywidualnych zajęć logopedycznych dla 6 dzieci, w łącznym wymiarze 60 godzin
(10 godzin zajęć indywidualnych z każdym dzieckiem), w okresie od dnia podpisania
umowy zlecenia do dnia 15 września 2015 r. Pod pojęciem „godzina” należy rozumieć
godzinę dydaktyczną (45 minut).
2. Indywidualne zajęcia logopedyczne zostaną przeprowadzone z dziećmi w następujących
przedziałach wiekowych:
1) dzieci w wieku od 4 do 7 lat – 4 osoby;
2) dzieci w wieku od 10 do 12 lat – 2 osoby.
3. Zajęcia odbywać się będą w pomieszczeniach Centrum Integracji Społecznej przy
ul. Legionów 58 w Częstochowie. Za doprowadzenie dzieci na zajęcia logopedyczne oraz
odebranie ich z zajęć odpowiedzialni będą rodzice.
4. Generalną zasadą indywidualnych zajęć dydaktycznych jest stymulowanie prawidłowego
rozwoju mowy, korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych, ocena rozwoju mowy
i motoryki narządów artykulacyjnych. Ponadto celem zajęć jest usprawnienie motoryki
narządów artykulacyjnych, zachęcanie dzieci do wypowiadania się, uczestnictwa
w rozmowie, wzbogacanie słownictwa poprzez zastosowanie różnego rodzaju ćwiczeń
mających na celu np. ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania i pracy narządów
artykulacyjnych (warg, języka, policzków, dolnej szczęki, podniebienia miękkiego),
zwiększanie objętości płuc, wzmacnianie mięśni oddechowych, wyrabianie nawyku
oddychania nosem, rozbudzanie wrażliwości słuchowej. Wymagane jest ścisłe
współpracowanie z rodziną dziecka (wspieranie i motywowanie do pracy z dzieckiem,
prowadzenie zajęć również otwartych dla rodzica), porady, konsultacje.
5. Realizację zajęć poprzedzi sporządzenie przez Wykonawcę diagnozy logopedycznej
(w ramach 10 godzin dla każdego dziecka) oraz przygotowanie szczegółowego programu
zajęć logopedycznych wraz z harmonogramem spotkań.
6. Zajęcia mogą odbyć się w innym terminie niż termin ustalony pierwotnie
w harmonogramie – pod warunkiem zaistnienia ważnych przyczyn np. zdrowotnych lub
innych okoliczności, których nie udało się przewidzieć w dniu składania harmonogramu.
O powyższej sytuacji strony zobowiązane są informować się nawzajem na minimum
3 dni robocze przed wskazanym terminem. Wówczas dopuszcza się w ramach
podpisanej umowy wskazanie innego możliwego terminu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi osobiście. W przypadku choroby
Wykonawca za zgodą Zamawiającego może wyznaczyć inną osobę do realizacji umowy.
Wskazana osoba powinna posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu
umowy.
III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI: sierpień – wrzesień 2015 r.
IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1) formularz ofertowy – załącznik nr 1;
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2) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje
pedagogiczne;
3) zaświadczenie o pracy logopedycznej z dziećmi, co najmniej przez 1 rok w okresie
ostatnich 3 lat;
4) aktualne CV;
5) zgoda osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), na
przetwarzanie danych osobowych, np. klauzula zamieszczona w CV;
6) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – załącznik nr 2;
7) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych – załącznik nr 3;
8) oświadczenie o braku podwójnego finansowania ze środków UE – załącznik nr 4.
V. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następuje kryteria:
Lp.

Kryterium oceny ofert

Znaczenie % (waga)

1

Cena brutto za jedną godzinę dydaktyczną

40

2

Szacunkowa liczba indywidualnych zajęć logopedycznych
przeprowadzonych w ciągu 1 miesiąca

60

1) Punkty za cenę – liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium zostanie
obliczona według następującego wzoru:
P1 =

Cn
Cb

x 40

gdzie:
P1 – liczba punktów
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Maksymalną liczbą punktów jaką możną zdobyć w tym kryterium jest 40 punktów.
2) Punkty za szacunkową liczbę godzin przeprowadzanych indywidualnych zajęć
logopedycznych w ciągu jednego miesiąca:
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Ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższą tabelą na
podstawie złożonego pod odpowiedzialnością karną oświadczenia Oferenta,
zamieszczonego w formularz ofertowym (załącznik nr 1):
Lp.
1
2
3
4
5

Elementy podlegające ocenie
Miesięczna szacunkowa liczba godzin
przeprowadzonych indywidualnych zajęć
logopedycznych w ciągu 1 miesiąca

Liczba punktów
powyżej 7 h
6-7 h
4-5 h
2-3 h
poniżej 2 h

25
20
15
10
5

Tak wyliczona liczba punktów zostanie przemnożona przez wagę kryterium – 60 %.
Punkty uzyskane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. Z wybranym Oferentem zostanie
zawarta umowa zlecenia.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w języku polskim w formie papierowej
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie
(pokój nr 10 – parter).
Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem: ”Zajęcia logopedyczne – umowa zlecenia”.
Termin składania ofert upływa w dniu 30.07.2015 r. o godz. 13:00.
Dokumenty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie, nie będą
rozpatrywane.
VII. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI SĄ:
•
•

w zakresie procedury:
Michał Zieliński – tel. (34) 368 -32-75; e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.pl
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Karolina Bilecka – tel. (34) 371-02-82; e-mail: kbilecka@mops.czestochowa.pl.
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VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Ustala się, że Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. SPOSÓB PUBLIKACJI: treść ogłoszenia została zamieszczona na Tablicy Ogłoszeń
Zamawiającego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 oraz na stronie internetowej:
http://mops.bip.czestochowa.pl
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) wezwania Oferentów w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do
treści oferty;
2) wezwania Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do
przedłożenia oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu przed zawarciem umowy;
3) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 €
netto, zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

Załączniki:
• Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – załącznik nr 2;
• Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych – załącznik nr 3;
• Oświadczenie o braku podwójnego finansowania ze środków UE – załącznik nr 4;
• Wzór umowy – załącznik nr 5.
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