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ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA USŁUG 

SPOŁECZNYCH 
 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku zaprasza do złożenia oferty na usługi społeczne w ramach 

realizacji zadania prowadzenia wiodącego ośrodka koordynacjno–rehabilitacyjno– opiekuńczego ze 

szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia 

niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością w projekcie „Za Życiem”. 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP 841-16-09-072 

Przeprowadzający zapytanie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku, ul. Okrzei 15a, 84-300 

Lębork, NIP 841-13-48-772 Regon 000908484, tel. 59 862 18 34 

Adres e-mail: ppplebork@poczta.onet.pl 

Adres strony internetowej: http://www.poradniapp.lebork.pl 
 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z różnymi 

niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 r.ż. w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjnego-opiekuńczego na terenie powiatu Lęborskiego przez specjalistów: 

Część I — pedagoga – 1 osoba - 10 godzin tygodniowo  

Część II — psychologa - 1 osoba – 7 godzin tygodniowo 

Część III —fizjoterapeutę — 2 osoby - 18 godzin tygodniowo na osobę  

Część IV — logopedę — 2 osoby – 10 godzin tygodniowo na osobę 

Część V – neurologopedę – 1 osoba – 12 godzin tygodniowo  

Część VI - terapeutę SI — 1 osoba – 14 godzin tygodniowo 

 

2.Godzina zajęć wynosi 60 minut. 

3.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia Podwykonawcy/ Podwykonawcom. 

4.Szczegółowe zadania ośrodków określono w art. 90v ust.4 ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań 

wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. 

5.Głównym celem wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego jest udzielanie dzieciom 

niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzicom kompleksowej wielospecjalistycznej 

pomocy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 r.ż. 

6.Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczo-wychowawczego finansowane są z budżetu państwa 

w ramach porozumienia Ministerstwa Edukacji Narodowej z Powiatem Lęborskim. 

7.Zadania terapeutyczne mogą być realizowane w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, 

ul. Okrzei 15a, w gabinetach specjalistycznych placówek oświatowych, prywatnych gabinetach, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach (np. stan zdrowia dziecka) w domach rodzinnych. 

8.Wykonawca, który zostanie wybrany na daną część zamówienia zobowiązany będzie do pozostania                       

w gotowości do wykonania usługi przez cały okres zawartej umowy. Realizacja zajęć będzie uzależniona od 

ilości zgłaszających się i zakwalifikowanych do specjalistycznej pomocy dzieci. 

mailto:ppplebork@poczta.onet.pl
http://www.poradniapp.lebork.pl/
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9.Wykonawca będzie realizował usługi w godzinach i w miejscu ustalanym z Zamawiającym (po uzgodnieniu  

z rodzicami), zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zostanie określony po naborze. 

10.Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

- prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dostosowanych do potrzeb psychofizycznych                                       

i rozwojowych dziecka lub zajęć terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonych 

niepełnosprawnością zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami; 

- udzielanie rodzicom instruktażu, konsultacji i porad; 

- prowadzenie listy obecności dzieci na zajęciach; 

- współpraca z innymi specjalistami realizującymi zadania terapeutyczne z dzieckiem i jego rodziną w celu 

zwiększenia efektywności oddziaływań. 

Wspólny Słownik CPV: 

 

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej  

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne  

85142100-7 Usługi fizjoterapii 

85312120-6 Usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 

85312500-4 Usługi rehabilitacyjne 

 
3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH: 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można składać w odniesieniu do 

wszystkich części zamówienia. Wykonawca nie może ubiegać się o udzielenie usługi w większej niż jednej 

części usługi jednocześnie. 

 
4. OKRES REALIZACJI USŁUGI: 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zajęć w ramach programu „Za życiem” w terminie od dnia 

podpisania umowy do 31.12.2021r. Liczba godzin jest zależna od realizowanej części zamówienia. 

Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych, przeciwko którym nie 

toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej. 

 

1.Osoba biorąca udział w postępowaniu powinna posiadać, co najmniej następujące kwalifikacje                                  

i doświadczenie: 

 
Część I – pedagog Ukończone studia 

magisterskie na kierunku 

pedagogika lub pedagogika 

specjalna 

Studia podyplomowe w 

zakresie WWRD, terapii 

pedagogicznej, terapii 

rodzin lub innego rodzaju 

terapii właściwej 

do pobudzania 

Przynajmniej trzy lata 

doświadczenia w pracy z 

małym dzieckiem (do 7 

r.ż) i jego rodziną. 
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  psychoruchowego i 

społecznego rozwoju 

dziecka oraz co najmniej 

jeden kurs doskonalący w 

zakresie pracy z 

małym dzieckiem 

 

Cześć II – psycholog Ukończone studia 

magisterskie na kierunku 

psychologia 

Studia podyplomowe w 

zakresie WWRD, terapii 

pedagogicznej, terapii 

rodzin lub innego rodzaju 

terapii właściwej dla 

pobudzania rozwoju 

psychoruchowego i 

społecznego 

rozwoju dziecka 

Przynajmniej trzy lata 

doświadczenia w pracy 

terapeutycznej z małym 

dzieckiem (do 7 r.ż) 

i jego rodziną. 

Część III – fizjoterapeuta Posiada dyplom 

potwierdzający 

kwalifikacje do zawodu 

fizjoterapeuty, zgodnie z 

ustawą z dnia 25 września 

2015 r. o 

zawodzie fizjoterapeuty 

Co najmniej jeden kurs 

doskonalący lub 

kwalifikacyjny w pracy z 

małym dzieckiem 

Przynajmniej trzy lata 

doświadczenia w pracy z 

małym dzieckiem (do 7 

r.ż) i jego rodziną 

Część IV - logopeda Posiada ukończone studia 

wyższe w zakresie logopedii 

lub studia I stopnia lub 

studia magisterskie na 

kierunku pedagogika/ 

psychologia i studia 

podyplomowe w 

zakresie logopedii 

Co najmniej jeden kurs 

doskonalący w zakresie 

pracy z małym dzieckiem i 

jego rodziną 

Przynajmniej trzy lata 

doświadczenia w pracy z 

małym dzieckiem (do 7 

r.ż) i jego rodziną 

Część V – neurologopeda Posiada ukończone studia 

wyższe w zakresie 

neurologopedii II stopnia 

logopedii lub studia 

podyplomowe w zakresie 

neurologopedii 

Co najmniej jeden kurs 

doskonalący w zakresie 

pracy z małym dzieckiem i 

jego rodziną 

Przynajmniej trzy lata 

doświadczenia w pracy z 

małym dzieckiem (do 7 

r.ż) i jego rodziną 

Część VI – terapeuta SI Posiada jednolite studia 

magisterskie w zakresie 

pedagogiki lub 

psychologii lub logopedii 

lub WWRD i studia 

podyplomowe z zakresu 

SI 

Co najmniej jeden kurs 

doskonalący w zakresie 

pracy z małym dzieckiem i 

jego rodziną 

Przynajmniej trzy lata 

doświadczenia w pracy z 

małym dzieckiem (do 7 

r.ż) i jego rodziną 

 

Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy                 

z postępowania. Zamawiający, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składających się na ofertę: 

Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Oświadczenie o kwalifikacjach 

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - Oświadczenie o niekaralności 
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Załącznik nr 3 do formularza ofertowego - Zobowiązanie do osobistego wykonywania usług   zamówienia 

Załącznik nr 4 do formularza ofertowego - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 

Załącznik nr 5 do formularza ofertowego – Wzór umowy 

Załącznik nr 6 do formularza ofertowego – Oferta cenowa 

 
Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego oświadczenia oraz formularz oferty zostały złożone w formie 

oryginału. 

Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

do oferty następujące dokumenty: 

1.kserokopię dyplomu/certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę, 

2.oświadczenie (lub zaświadczenie) od pracodawcy potwierdzające posiadanie doświadczenie w zakresie 

prowadzenia działań na rzecz małych dzieci, 

3.jeśli Wykonawca prowadzi własną działalność gospodarczą - kserokopię z właściwego rejestru lub                           

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentacji oraz w celu wykazania, że                           

w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości w formie kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem lub wydruku ze strony internetowej (dokument przedłożony w formie wydruku ze 

strony internetowej nie wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem). 

Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą przedmiot zamówienia w danej części. 

2. Oferta musi być sporządzona według formularza ofertowego stanowiącego Rozdział II zapytania  ofertowego. 

3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, na komputerze albo czytelnym pismem 

odręcznym. 

4. Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi 

rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

5. Wszystkie karty oferty wraz z załącznikami winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

6. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem 

OFERTA 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Lęborku  ul. Okrzei 15a 

84-300 Lębork 

Oferta na realizację usług społecznych w ramach programu „Za życiem” – część ……. 

Nie otwierać przed dniem xxxx. do godz. 10.30 
 

oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu Wykonawcy. Napis Oferta oraz tytuł 

postępowania winny być napisane w sposób wyróżniający ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do 

Zamawiającego. Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nie oznaczone w ten 
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sposób nie będą brane pod uwagę podczas porównywania i oceny ofert. Brak adnotacji dotyczących 

Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem składania ofert. 

7. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.05.2021r. o godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (adres wskazany w pkt. 1 – przeprowadzający zapytanie)                

w pokoju nr 1 w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą. Oferty przesłane pocztą będą 

zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem doręczenia ich do siedziby Zamawiającego najpóźniej do 

dnia 10.05.2021r. do godz. 10:00. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po 

terminie oraz zwraca ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

oferty przed upływem terminu składania ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2021r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2. Otwarcie 

ofert jest jawne. 

 
8. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: 

1.Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do 

dwóch miejsc po przecinku. 

2.Cena określona przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w przypadku 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena zawiera również składki na ubezpieczenie 

społeczne, które obciążają zleceniodawcę, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). 

3.Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 

4. Z uwagi na fakt, że zamówienie finansowane jest z dotacji celowej, Zamawiający wskazuje, iż cena ofertowa 

brutto za jedna godzinę nie może przekroczyć kwoty 70,00 zł. W przypadku złożenia oferty na kwotę 

przewyższającą 70,00 zł Zamawiający, z uwagi na brak możliwości zwiększenia środków przeznaczonych na 

realizację zamówienia, nie będzie mógł udzielić zamówienia Wykonawcy. 

 
9. KRYTERIA DOBORU OFERT: 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w Ogłoszeniu. 

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 

przedstawione poniżej, według następujących zasad: 

Kryterium Ocena Znaczenie (waga) 

I Cena brutto za część 

zamówienia (C) 

60% 

II Doświadczenie zawodowe (D) 40% 

RAZEM 100% 

 
Maksymalna ilość punktów: 100 

Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad:  

Kryterium I – cena brutto za część zamówienia 

Maksymalna ilość punktów w danym kryterium – 60 pkt. 
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Ocena punktowa C będzie obliczona według poniższego wzoru: 

 
 
 

 

 
 

 

Cena oferty jest ceną brutto. 

Kryterium II – doświadczenie zawodowe 

Maksymalna liczba punktów w danym kryterium – 40 pkt.  

W kryterium „doświadczenie” oceniane będą: 

Lp. Opis kryterium doświadczenia Liczba 

pkt. 

 
1. 

 

Kursy/ szkolenia doskonalące: 

4 formy i więcej 

2-3 formy 

do 2 form 

 

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym 

w części, na którą składa ofertę, żadnej z powyższych opcji otrzyma 

 

 

 
15 

10 

5 

 

 
0 

 
2. 

 

Doświadczenie w pracy z małym dzieckiem niepełnosprawnym lub 

zagrożonym niepełnosprawnością: 

 

  - 3 lat – 0 pkt. 

- 4-5 lat – 10 pkt. 

- 6-7 lat – 20 pkt. 

- powyżej 7 lat – 25 pkt. 

 

 

 

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym 

w części, na którą składa ofertę, żadnej z powyższych opcji otrzyma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 
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Ocena punktowa D będzie obliczona według poniższego wzoru: 

 

 
CAŁKOWITY SPOSÓB OBLICZENIA PUNKTÓW DANEJ OFERTY: 

P = C + D 
 

gdzie:  

 
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty 

 C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie” 
 

 

Cenę oraz dyspozycyjność za przedmiot zamówienia Oferent przedstawia w „Formularzu oferty” będącym 

załącznikiem niniejszego Zapytania. 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z końcowej oceny 

ofert. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taki sam wynik końcowy, zamawiający spośród tych ofert wybierze 

ofertę z najniższą ceną. 

 

UWAGA: w cenę jednej godziny usługi Wykonawca musi wkalkulować wszelkie koszty związane z jej 

realizacją w tym: koszt przejazdów, zabezpieczenia ewentualnej odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych 

i środków higienicznych (środków do mycia rąk, dezynfekujących), pomocy dydaktycznych, możliwości 

kontaktu telefonicznego i pokrycia usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem czynności (np.              

w   celu umawiania terminów spotkań z dzieckiem, rodzicem, raportowaniem przebiegu wizyty). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wielu ofert do realizacji, które uzyskają najwyższą ilość 

punktów, stanowiących sumę. Wynika to z konieczności uzyskania przez Zamawiającego wymaganej łącznie 

liczby godzin usług przewidzianych dla wszystkich uczestników projektu. 

Z Wykonawcami, których oferty zostaną wybrane do realizacji, zostaną podpisane umowy cywilnoprawne. 

 

10. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem 

terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego 

zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail). 

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienie treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, 

Zamawiający wydłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom 

określonym w Ogłoszeniu. 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępni na stronie internetowej Poradni oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

11. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Formularz ofertowy 

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - Oświadczenie o kwalifikacjach 
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Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - Oświadczenie o niekaralności 

Załącznik nr 3 do formularza ofertowego - Zobowiązanie do osobistego wykonywania usług zamówienia 

Załącznik nr 4 do formularza ofertowego - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych 

Załącznik nr 5 do formularza ofertowego – Wzór umowy 

Załącznik nr 6 do formularza ofertowego – Oferta cenowa 


