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Ogłoszenie nr 500617-N-2020 z dnia 2020-01-07 r.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach: Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i
szkoleniowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
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: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul.
Warszawska 1, 12-200 Pisz
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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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: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach, krajowy numer
identyfikacyjny 10584730000000, ul. ul. Łupki 15 , 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie,
państwo Polska, tel. 0-87 4251457, e-mail osw-lupki@powiat.pisz.pl, faks 0-87 4251457.
Adres strony internetowej (URL): www.soswlupki.powiat.pisz.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
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):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.powiat.pisz.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.powiat.pisz.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:
pisemnie
Adres:
Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1,
12-200 Pisz, sekretariat- pokój nr 31

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć edukacyjnych,
terapeutycznych i szkoleniowych
Numer referencyjny: SOSW.230.1.2020
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:
wszystkich 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:
8

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. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i
szkoleniowych w ramach realizacji, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr.
Władysława Klementowskiego w Łupkach, zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczego w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w ośmiu częściach:
Część 1- Prowadzenie zajęć przez logopedę, Część 2- Prowadzenie zajęć przez psychologa, Część 3Prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji sensorycznej, Część 4- Prowadzenie zajęć przez
dogoterapeutę, Część 5- Prowadzenie zajęć przez terapeutę terapii taktylnej, Część 6- Prowadzenie
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zajęć przez specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Część 7- Prowadzenie zajęć przez
pedagoga, Część 8- Prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji odruchów ustno- twarzowych wg
metody dr Swietłany Masgutowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w
Załączniku Nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie lub trzy lub
cztery lub pięć lub sześć lub siedem lub wszystkie części zamówienia. Maksymalna liczba części
zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy- 8. 3. Stosownie do
treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga,
aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na pracach biurowych,
gdy wykonanie tych prac polega na wykonaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. – Kodeks pracy, zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób
wykonujących tzw. wolny zawód (adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych). 4. W
trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do: 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w
zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3. przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania świadczenia. 5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji
zamówienia: 1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy; 2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
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dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników- wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o
pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w. ustawy). Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3. zaświadczenie
właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy; 4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. 6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności,
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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(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: Nie
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:
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: 2020-12-31

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Dotyczy Części 1- Prowadzenie zajęć przez
logopedę: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które
będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada: a) kwalifikacje w
zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych oraz kwalifikacje pedagogiczne, b) co najmniej 2 -
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letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako logopeda. Dotyczy Części 2Prowadzenie zajęć przez psychologa: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która
posiada: a) ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności
odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, b) co najmniej
2 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako psycholog. Dotyczy Części 3Prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji sensorycznej: Na potwierdzenie spełniania tego
warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co
najmniej jedną osobą, która posiada: a) wykształcenie wyższe pedagogiczne, b) ukończony
dwustopniowy kurs integracji sensorycznej lub studia podyplomowe w zakresie Integracji
Sensorycznej, c) co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z terapii
integracji sensorycznej lub innej terapii ruchowej dziecka, Dotyczy Części 4- Prowadzenie zajęć
przez dogoterapeutę: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował: 1. osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną osobą, która posiada: a)
wykształcenie wyższe pedagogiczne, b) ukończony kurs dogoterapii, c) co najmniej 2 - letnie
doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako dogoterapeutą lub pedagog. 2. co najmniej
jednym psem przygotowanym do pracy z dziećmi, który będzie brał udział w realizacji zajęć.
Dotyczy Części 5- Prowadzenie zajęć przez terapeutę terapii taktylnej: Na potwierdzenie spełniania
tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w
tym co najmniej jedną osobą, która posiada: a) wykształcenie wyższe pedagogiczne, b) ukończony
kurs terapii taktylnej c) co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako
terapeuta terapii taktylnej Dotyczy Części 6- Prowadzenie zajęć przez specjalistę wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej czterema osobami, z których
każda posiada: a) kwalifikacje pedagogiczne, oligofrenopedagogikę oraz kwalifikacje z zakresu
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, b) co
najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako oligofrenopedagog lub
pedagog . Dotyczy Części 7- Prowadzenie zajęć przez pedagoga: Na potwierdzenie spełniania tego
warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował
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osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co
najmniej jedną osobą, która posiada: a) kwalifikacje pedagogiczne, oligofrenopedagogikę oraz
kwalifikacje z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne, b) co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako
pedagog. Dotyczy Części 8- Prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji odruchów ustnotwarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej: Na potwierdzenie spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą realizować zamówienie, w tym co najmniej jedną
osobą, która posiada: a) kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych oraz
kwalifikacje pedagogiczne, b) ukończony kurs terapii integracji odruchów ustno-twarzowych wg.
metody dr Swietłany Masgutowej, c) co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w
prowadzeniu zajęć w zakresie terapii dziecka z zaburzeniami mowy lub pracy w zakresie terapii
integracji odruchów ustno-twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej.
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: Tak
Informacje dodatkowe:
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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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
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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:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) dokumenty wymienione w
pkt 1 dotyczące innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. 1.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których
mowa w lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w niniejszym ustępie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Terminy określone w niniejszym ustępie stosuje się.
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, o których mowa w Dziale IV ust. 1 pkt 2 lit. c SIWZ, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
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zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami- zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, b) wykaz posiadanych zwierząt, o których mowa
w Dziale IV ust. 1 pkt 2 lit. c Dotyczy Części 4- Prowadzenie zajęć przez dogoterapeutę SIWZ,
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zwierzętami- zgodnie z Załącznikiem nr 5a
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)
1. Inne dokumenty, jakie Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: 1) formularz ofertowy
[na Załączniku Nr 1a i/ lub 1b i/ lub 1c i/ lub 1d i/ lub 1e i/ lub 1f i/ lub 1g i/ lub 1h do SIWZ], 2) w
przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy
załączyć dokument (np. pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 3) w przypadku
podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/-y, które nie są wymienione w odpisie z
właściwego rejestru lub ewidencji do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do
reprezentowania podmiotu przez osobę/-y podpisujące ofertę, 4) w przypadku, gdy Wykonawca
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów do oferty należy dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 5) informację o częściach
zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, z podaniem
firm Podwykonawców - [Załącznik Nr 8 do SIWZ]. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza
realizować niniejszego zamówienia z udziałem Podwykonawców, nie załącza tego załącznika do
oferty. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
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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:

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:
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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:
Nie dotyczy
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:
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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

doświadczenie 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:
Nie dotyczy
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):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
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:
Nie dotyczy
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:
Nie dotyczy
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:
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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. Działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje następujące
przypadki zmiany umowy: 1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej,
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez Strony; 3)
konieczna będzie zmiana terminu zakończenia realizacji umowy, w przypadku, gdy postępowanie o
udzielenie niniejszego zamówienia przedłuży się o czas uniemożliwiający realizację zamówienia w
pierwotnym terminie, lub zmiana terminu zakończenia realizacji umowy spowodowana będzie
czynnikami niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację
zamówienia w pierwotnie określonym czasie, mającymi wpływ na jakość realizacji umowy. 2.
Wszelkie zmiany umowy, z zastrzeżeniem §14 ust. 2 i 3 umowy, wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności i dopuszczalne są w granicach uregulowań art. 144 ustawy Pzp 3. Zmiany
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dotyczące §14 umowy nie wymagają formy aneksu a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej
strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-15, godzina: 10:00,
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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej
Rozporządzenie, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zamawiający, tj. Powiat Piski- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. Władysława
Klementowskiego w Łupkach, oraz pełnomocnik Zamawiającego, tj. Powiat Piski- Powiatowy Zespół
Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, adres kontaktowy: Specjalny Ośrodek
Szkolno- Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12- 200 Pisz, Łupki 15;
Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu ul. Warszawska 1,
12-200 Pisz, 2) Administratorzy danych wyznaczyli Inspektora ochrony danych, z którym może się
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Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: biuro@infoic.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych. 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów
prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 4) W związku z
przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 5) Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach archiwalnych oraz zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych. 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: - przysługują
Pani/Panu następujące prawa: • dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie
art. 15 Rozporządzenia1); • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia2); •
ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia3). - nie przysługują Pani/Panu prawa:
usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

prawo do przenoszenia

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych

danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których
mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego/ zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego 2) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników 3) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego 7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
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Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego. 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 2. Zamawiający informuje, że będzie
udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia, w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp, do upływu
terminu do ich wniesienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Prowadzenie zajęć przez logopedę
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:Prowadzenie
zajęć przez logopedę szczegółowo określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ- Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

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: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako logopeda 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Prowadzenie zajęć przez psychologa
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:Prowadzenie
zajęć przez psychologa, szczegółowo określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ- Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

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: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako psycholog 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Prowadzenie zajęć przez terapeutę 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:Prowadzenie
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zajęć przez terapeutę integracji sensorycznej, szczegółowo określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

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: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z terapii integracji sensorycznej lub innej
terapii ruchowej dziecka

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Prowadzenie zajęć przez dogoterapeutę
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:Prowadzenie
zajęć przez dogoterapeutę, szczegółowo określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ- Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako dogoterapeuta lub pedagog 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Prowadzenie zajęć przez terapeutę terapii taktylnej
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:Prowadzenie
zajęć przez terapeutę terapii taktylnej, szczegółowo określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

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: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie
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cena

60,00

Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako terapeuta terapii taktylnej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Prowadzenie zajęć przez specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
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:Prowadzenie
zajęć przez specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, szczegółowo określonych w
Załączniku Nr 7 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

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: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako oligofrenopedagog lub pedagog 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Prowadzenie zajęć przez pedagoga
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie
zajęć przez pedagoga, szczegółowo określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ- Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

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: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć jako pedagog 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

8 Nazwa:

Prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji odruchów ustno- twarzowych wg
metody dr Swietłany Masgutowej

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:Prowadzenie
zajęć przez terapeutę integracji odruchów ustno- twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej,
szczegółowo określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć w zakresie terapii dziecka z zaburzeniami
mowy lub pracy w zakresie terapii integracji odruchów ustno- twarzowych wg metody dr

40,00

Swietłany Masgutowej

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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