Ogłoszenie nr 538765-N-2018 z dnia 2018-03-29 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: prowadzenie zajęć związanych z wczesnym
wspomaganiem rozwoju dziecka i jego rodziny w ramach realizacji przez Powiat Bartoszycki zadań z
zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: 1. Zamawiający – Powiat Bartoszycki, 11-200 Bartoszyce, ul. Grota Roweckiego 1, tel.
(89) 762 17 20, fax (89) 762 53 10, REGON 510742430, NIP 743-195-74-85, strona internetowa

http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/, godziny urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek –
piątek od 7:00 do 15:00. 2. Podmiot przeprowadzający postępowanie w imieniu zamawiającego,
działający jako pełnomocnik zamawiającego – na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający
powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce
organizacyjnej, tj. Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Kawalerów Maltańskich, 11200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 9, tel. (89) 762 28 71, fax (89) 762 00 81, REGON 235097, NIP 74311-20-480, strona internetowa www.soswbartoszyce.pl, godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od
7:30 do 15:30.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, krajowy numer identyfikacyjny
23500970000, ul. ul. Limanowskiego 9 , 11200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo
Polska, tel. 0-89 762-28-71, e-mail soswbartoszyce@poczta.onet.pl, faks 0-89 762-28-71.
Adres strony internetowej (URL): www.soswbartoszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.soswbartoszyce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: prowadzenie zajęć związanych z wczesnym
wspomaganiem rozwoju dziecka i jego rodziny w ramach realizacji przez Powiat Bartoszycki zadań z
zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem”
Numer referencyjny: SOSW.26.01.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa
przedmiotu zamówienia: prowadzenie zajęć związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i

jego rodziny w ramach realizacji przez Powiat Bartoszycki zadań z zakresu administracji rządowej
wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 2. Przedmiot zamówienia
obejmuje prowadzenie zajęć związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i jego rodziny
przy uwzględnieniu podziału zamówienia na następujące CZĘŚCI: 1) CZĘŚĆ I – prowadzenie zajęć
terapii psychologicznej (terapia rodziny), 2) CZĘŚĆ II – prowadzenie zajęć logopedycznych, 3) CZĘŚĆ
III – prowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej, 4) CZĘŚĆ IV – prowadzenie zajęć terapii zaburzeń
rozwojowych i terapii słuchu, 5) CZĘŚĆ V – prowadzenie zajęć terapii integracji sensorycznej. 3.
Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych określa, iż jeden
wykonawca może złożyć ofertę częściową w odniesieniu tylko do jednej CZĘŚCI zamówienia. 4.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na następujących zasadach: 1) miejsce wykonywania
przedmiotu zamówienia – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w
Bartoszycach, ul. Limanowskiego 9, 2) wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia miesięcznej
ewidencji czasu pracy oraz do dokumentowania prowadzonych zajęć w dzienniku zajęć, 3) przewidywana
liczba godzin prowadzenia zajęć w okresie realizacji zamówienia w ramach poszczególnych CZĘŚCI
zamówienia wynosi: a) w przypadku CZĘŚCI I zamówienia: 350 godzin, b) w przypadku CZĘŚCI II
zamówienia: 1755 godzin, c) w przypadku CZĘŚCI III zamówienia: 1755 godzin, d) w przypadku
CZĘŚCI IV zamówienia: 1755 godzin, e) w przypadku CZĘŚCI V zamówienia: 1405 godzin, 4) przez 1
godzinę należy rozumieć 60 minut. 5. Przyjęte przez zamawiającego w ramach poszczególnych CZĘŚCI
zamówienia przewidywane liczby godzin prowadzenia zajęć są liczbami szacunkowymi. Zamawiający
zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb dzieci, przy
czym zobowiązuje się do minimalnej realizacji każdej z CZĘŚCI zamówienia na poziomie nie mniejszym
niż 40% wartości zawartej w ramach danej CZĘŚCI umowy. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo
zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie
realizacji zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108
z późn zm.): 1) osoby wykonujące czynności specjalisty do spraw wychowania małego dziecka
obejmujące: planowanie i organizowanie zajęć indywidualnych i grupowych mających na celu rozwijanie
u dzieci zdolności motorycznych, umiejętności współpracy i umiejętności społecznych, pewności siebie i
zrozumienia; rozwijanie umiejętności językowych poprzez opowiadanie historii, odgrywanie scenek i
wykorzystywanie piosenek, wierszy oraz swobodnych konwersacji i dyskusji; kierowanie działaniami
dzieci umożliwiającymi im wykazanie się kreatywnością przez wykorzystanie sztuki, aktorstwa, muzyki i
sprawności fizycznej; obserwowanie dzieci w celu określenia ich postępów oraz wykrywania, we
współpracy z rodzicami lub psychologiem, oznak problemów rozwojowych, emocjonalnych i
zdrowotnych; współpraca z rodzicami i innymi pracownikami merytorycznymi o postępach dzieci lub ich

problemach oraz, w razie potrzeby, ustalanie stosownych działań i przekazywanie ich do właściwych
służb; uczestniczenie w spotkaniach dotyczących edukacyjnej i organizacyjnej polityki placówki;
nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z podmiotami pracującymi z małymi dziećmi i świadczącymi
inne usługi na rzecz dzieci, 2) osoby wykonujące czynności logopedy obejmujące: ocenę słuchu, mowy i
posługiwania się językiem przez pacjentów w celu określenia charakteru zaburzeń słuchu i komunikacji;
planowanie działań doradczych, kontroli, rehabilitacji mowy i innych programów związanych z
zagadnieniami słuchu i komunikacji, kierowanie nimi i branie w nich udziału; udzielanie porad osobom
cierpiącym na zaburzenia słuchu lub upośledzenie językowe, ich rodzinom, nauczycielom i pracodawcom
oraz kierowanie nimi; w razie potrzeby kierowanie pacjentów i ich rodzin na dodatkowe leczenie lub
zajęcia edukacyjne, 3) osoby wykonujące czynności psychologa obejmujące: planowanie i
przeprowadzanie testów w celu pomiarów psychicznych, fizycznych i innych cech, takich jak:
inteligencja, zdolności, umiejętności; interpretowanie i ocenianie wyników testów oraz udzielanie porad;
analizowanie wpływu dziedziczności, czynników społecznych, zawodowych i innych na sposób myślenia
i zachowania jednostki; udzielanie pomocy psychologicznej lub prowadzenie terapii indywidualnych i
grupowych oraz świadczenie usług uzupełniających; utrzymywanie wymaganych kontaktów, np. z
członkami rodziny, władzami oświatowymi lub pracodawcami i zalecanie możliwych rozwiązań
problemów oraz postępowań; badanie znaczenia czynników psychologicznych w diagnozie, leczeniu i
profilaktyce chorób psychicznych i zaburzeń emocjonalnych lub zaburzeń osobowości oraz
konsultowanie się ze specjalistami w dziedzinach pokrewnych, 4) osoby wykonujące czynności
fizjoterapeuty obejmujące: zlecanie badań mięśni, układu nerwowego, stawów i badań funkcji ruchowych
oraz badanie problemów fizycznych u pacjentów; ustalanie z pacjentami celów leczenia i opracowywanie
programów leczenia mających na celu ograniczenie bólu fizycznego, wzmocnienie mięśni, poprawienie
funkcji sercowo-płucnych, sercowo-naczyniowych i oddechowych, przywracanie funkcji stawów i
poprawianie równowagi i koordynacji; opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie programów i leczenia
z wykorzystaniem terapeutycznych właściwości ćwiczeń, ciepła, zimna, masażu, zabiegów, hydroterapii,
elektroterapii, ultrafioletu i podczerwieni oraz ultradźwięków w leczeniu pacjentów; powiadamianie
pacjentów i ich rodzin o zabiegach, które należy kontynuować poza kliniką; opracowywanie i wdrażanie
programów monitorowania dolegliwości i zaburzeń fizycznych oraz zapobieganie im. 7. Przedmiot
zamówienia wykonywany jest w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających
z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, działanie 2.4 Utworzenie ośrodków
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, Priorytet II programu: Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka i jego rodziny. 8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.

II.5) Główny kod CPV: 85140000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85121270-6
85312500-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. W ramach przewidywanych
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający
zamierza udzielić zamówień stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 2.
Zakres zamówień będzie dotyczył zwiększenia liczby godzin prowadzenia zajęć objętych poszczególnymi
CZĘŚCIAMI zamówienia, związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i jego rodziny w
ramach realizacji przez Powiat Bartoszycki zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z
programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 3. Warunkami udzielenia zamówień będą: 1)
zabezpieczenie środków na realizację zamówienia, 2) zaproszenie do udziału w negocjacjach wykonawcy
zamówienia podstawowego, ustalenie warunków realizacji zamówienia, w tym wysokości
wynagrodzenia, umożliwiających zawarcie umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do
realizacji zamówienia następujące osoby: a) w przypadku CZĘŚCI I zamówienia – osobę, która: posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w §
15 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.), tj.
ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku
pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne, - ukończyła kurs/szkolenie/warsztat z zakresu psychoterapii
systemowej indywidualnej, - ukończyła kurs/szkolenie/warsztat z diagnozy neuropsychologicznej
dziecka, - posiada co najmniej 3,5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w
wieku od 0 do 6 roku życia, - nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe, b) w przypadku CZĘŚCI II zamówienia – osobę, która: - posiada
kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w § 15 ust. 4
pkt 4 i § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli, tj. ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła studia wyższe i studia pierwszego stopnia lub studia
podyplomowe w zakresie logopedii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, - ukończyła studia
wyższe lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, ukończyła kurs/szkolenie/warsztat z wykorzystania metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z

zaburzeniami w komunikacji językowej, - ukończyła kurs/szkolenie/warsztat z zakresu metody
Makaton, - posiada co najmniej 3,5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w
wieku od 0 do 6 roku życia, - nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe, c) w przypadku CZĘŚCI III zamówienia – osobę, która: - posiada
kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w § 15 ust. 4
pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli, tj. ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej
lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, - ukończyła studia wyższe lub
studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki, - ukończyła
kurs/szkolenie/warsztat z zakresu metody NDT-Bobath, - ukończyła kurs/szkolenie/warsztat z zakresu
metody NDT-Bobath Baby, - posiada co najmniej 3,5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 6 roku życia, - nie była skazana prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) w przypadku CZĘŚCI IV zamówienia –
osobę, która: - posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
określone w § 15 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj. ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku
psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła
studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej,
terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego
rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, - ukończyła studia wyższe lub studia
podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – surdopedagogiki, - posiada co najmniej 3,5 letnie
doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 6 roku życia, - nie była
skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, e) w
przypadku CZĘŚCI V zamówienia – osobę, która: - posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określone w § 15 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, tj. ukończyła
jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub
pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla
pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne, - uzyskała uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej kończąc kurs/szkolenie
kwalifikacyjne w tym zakresie, - posiada co najmniej 3,5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 6 roku życia, - nie była skazana prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
i doświadczeniu tych osób na zasadach określonych w Sekcji III.5.1) niniejszego ogłoszenia o
zamówieniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ), 2) oświadczenie na temat wykształcenia i
kwalifikacji zawodowych wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, b) zobowiązanie innych podmiotów do
oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w
przypadku gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, c) w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę –
pełnomocnika; do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące
pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, d) w
przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy – pełnomocnictwo
do reprezentowaniu wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do
zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 2) zmiany przepisów mających
wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego
wynagrodzenia, 3) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających
dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w
powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone. 2. Podstawą do dokonania
zmian, o których mowa w pkt 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez Stronę
drugą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Prowadzenie zajęć terapii psychologicznej (terapia rodziny)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot
zamówienia będzie realizowany na następujących zasadach: 1) miejsce wykonywania przedmiotu
zamówienia – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, ul.
Limanowskiego 9, 2) wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy
oraz do dokumentowania prowadzonych zajęć w dzienniku zajęć, 3) przewidywana liczba godzin
prowadzenia zajęć w okresie realizacji zamówienia w ramach poszczególnych CZĘŚCI zamówienia wynosi:
w przypadku CZĘŚCI I zamówienia: 350 godzin, 4) przez 1 godzinę należy rozumieć 60 minut. 2. Przyjęte
przez zamawiającego w ramach poszczególnych CZĘŚCI zamówienia przewidywane liczby godzin
prowadzenia zajęć są liczbami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby
godzin prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb dzieci, przy czym zobowiązuje się do minimalnej
realizacji każdej z CZĘŚCI zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 40% wartości zawartej w ramach
danej CZĘŚCI umowy. 3. Przedmiot zamówienia wykonywany jest w ramach realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
działanie 2.4 Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, Priorytet II programu:
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji
zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85140000-2, 85121270-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Prowadzenie zajęć logopedycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot
zamówienia będzie realizowany na następujących zasadach: 1) miejsce wykonywania przedmiotu
zamówienia – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, ul.
Limanowskiego 9, 2) wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy
oraz do dokumentowania prowadzonych zajęć w dzienniku zajęć, 3) przewidywana liczba godzin
prowadzenia zajęć w okresie realizacji zamówienia w ramach poszczególnych CZĘŚCI zamówienia wynosi:
w przypadku CZĘŚCI II zamówienia: 1755 godzin, 4) przez 1 godzinę należy rozumieć 60 minut. 2. Przyjęte
przez zamawiającego w ramach poszczególnych CZĘŚCI zamówienia przewidywane liczby godzin
prowadzenia zajęć są liczbami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby
godzin prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb dzieci, przy czym zobowiązuje się do minimalnej
realizacji każdej z CZĘŚCI zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 40% wartości zawartej w ramach
danej CZĘŚCI umowy. 3. Przedmiot zamówienia wykonywany jest w ramach realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
działanie 2.4 Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, Priorytet II programu:
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji
zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85140000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Prowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot
zamówienia będzie realizowany na następujących zasadach: 1) miejsce wykonywania przedmiotu
zamówienia – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, ul.
Limanowskiego 9, 2) wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy
oraz do dokumentowania prowadzonych zajęć w dzienniku zajęć, 3) przewidywana liczba godzin
prowadzenia zajęć w okresie realizacji zamówienia w ramach poszczególnych CZĘŚCI zamówienia wynosi:
w przypadku CZĘŚCI III zamówienia: 1755 godzin, 4) przez 1 godzinę należy rozumieć 60 minut. 2.
Przyjęte przez zamawiającego w ramach poszczególnych CZĘŚCI zamówienia przewidywane liczby godzin
prowadzenia zajęć są liczbami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby
godzin prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb dzieci, przy czym zobowiązuje się do minimalnej
realizacji każdej z CZĘŚCI zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 40% wartości zawartej w ramach
danej CZĘŚCI umowy. 3. Przedmiot zamówienia wykonywany jest w ramach realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
działanie 2.4 Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, Priorytet II programu:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji
zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85140000-2, 85312500-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Prowadzenie zajęć terapii zaburzeń rozwojowych i terapii słuchu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot
zamówienia będzie realizowany na następujących zasadach: 1) miejsce wykonywania przedmiotu
zamówienia – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, ul.
Limanowskiego 9, 2) wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy
oraz do dokumentowania prowadzonych zajęć w dzienniku zajęć, 3) przewidywana liczba godzin
prowadzenia zajęć w okresie realizacji zamówienia w ramach poszczególnych CZĘŚCI zamówienia wynosi:
w przypadku CZĘŚCI IV zamówienia: 1755 godzin, 4) przez 1 godzinę należy rozumieć 60 minut. 2.
Przyjęte przez zamawiającego w ramach poszczególnych CZĘŚCI zamówienia przewidywane liczby godzin
prowadzenia zajęć są liczbami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby
godzin prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb dzieci, przy czym zobowiązuje się do minimalnej

realizacji każdej z CZĘŚCI zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 40% wartości zawartej w ramach
danej CZĘŚCI umowy. 3. Przedmiot zamówienia wykonywany jest w ramach realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
działanie 2.4 Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, Priorytet II programu:
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji
zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85140000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Prowadzenie zajęć terapii integracji sensorycznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot
zamówienia będzie realizowany na następujących zasadach: 1) miejsce wykonywania przedmiotu
zamówienia – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, ul.
Limanowskiego 9, 2) wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia miesięcznej ewidencji czasu pracy
oraz do dokumentowania prowadzonych zajęć w dzienniku zajęć, 3) przewidywana liczba godzin
prowadzenia zajęć w okresie realizacji zamówienia w ramach poszczególnych CZĘŚCI zamówienia wynosi:

w przypadku CZĘŚCI V zamówienia: 1405 godzin, 4) przez 1 godzinę należy rozumieć 60 minut. 2. Przyjęte
przez zamawiającego w ramach poszczególnych CZĘŚCI zamówienia przewidywane liczby godzin
prowadzenia zajęć są liczbami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby
godzin prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb dzieci, przy czym zobowiązuje się do minimalnej
realizacji każdej z CZĘŚCI zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 40% wartości zawartej w ramach
danej CZĘŚCI umowy. 3. Przedmiot zamówienia wykonywany jest w ramach realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
działanie 2.4 Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, Priorytet II programu:
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji
zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85140000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

