
Olsztyn, dnia 01.07.2021 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI SPOŁECZNE 

Przeprowadzenie zajęć wwr i zajęć specjalistycznych dla dzieci  
z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia 

przez dziecko nauki w szkole z terenu Miasta Olsztyna w ramach zadania z zakresu administracji 
rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” 

– 11 części.  

 
 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 359 pkt 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji 
 

2. Zamawiający: Gmina Olsztyn - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Kornela 
Makuszyńskiego, Al. M.J. Piłsudskiego 42, 10 –450 Olsztyn. 

 
Zgodnie z art.  37 ust. 1,2,3 pkt 3 i 4 oraz art. 37 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadzenie niniejszego postępowania przetargowego zostało 
powierzone Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. K. Makuszyńskiego w 
Olsztynie jako ośrodkowi koordynacyjno-rehabilitacyjno–opiekuńczemu. 
 

3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz 
zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w 
szkole z terenu Miasta Olsztyna w ramach zadania z zakresu administracji rządowej w ramach 
programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w zakresie zapewnienia realizacji 
zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego ( Priorytet II zadanie 
2.4.) 

 
Zamówienie podzielone zostało na 11 części: 
Część 1 – Indywidualne zajęcia z neurologopedą (150 godzin ) 
Część 2 – Indywidualne zajęcia z neurologopedą (150 godzin ) 
Część 3 – Indywidualne zajęcia z neurologopedą (150 godzin ) 
Część 4 – Terapia Tomatis (150 godzin ) 
Część 5 – Terapia Tomatis (150 godzin ) 
Część 6– Indywidualne zajęcia z tyflopedagogiem (25 godzin) 
Część 7– Indywidualne zajęcia z tyflopedagogiem (25 godzin) 
Część 8– Indywidualne zajęcia z usprawnienia w środowisku wodnym (150 godzin) 
Część 9– Indywidualne zajęcia z usprawnienia w środowisku wodnym (150 godzin) 
Część 10 – Indywidualne zajęcia z rehabilitantem ruchowym (150 godzin) 
Część 11– Indywidualne zajęcia z rehabilitantem ruchowym (150 godzin) 
 
 
 
 
JEDNA OSOBA MOŻE WYKONYWAĆ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA MAKSYMALNIE W DWÓCH 
CZĘŚCIACH. 



 
3.1. Wykonawca będzie realizował usługi w godzinach i miejscu ustalonym z Zamawiającym (po 

uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami dzieci). 
3.2. Harmonogram zajęć oraz przydział dzieci do zajęć terapeutycznych zostanie ustalony po 

zgłoszeniu się dzieci i zakwalifikowaniu ich do określonych form terapii (wsparcia). 
3.3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przede wszystkim: 

1) Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosowanie do jego potrzeb 
psychofizycznych i rozwojowych. 

2) Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi 
niepełnosprawnością zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

3) Udzielanie dzieciom i rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia 
niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. 

4) Opracowanie diagnozy funkcjonalnej dziecka oraz kompleksowego programu terapii, w tym 
indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub indywidualnych 
programów terapii. 

5) Dokonywanie systematycznej oceny skuteczności oddziaływań. 
6) Współpraca z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem w celu zwiększenia skuteczności 

terapii 
7)    Prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenia dzienników zajęć, prowadzenia  kart 

czasu pracy, według przekazanego wzorca, bieżącej współpracy z Zamawiającym,  
przekazywania Zamawiającemu następujących dokumentów dotyczących realizacji zajęć: 
miesięczne karty z realizacji godzin. 

8) Przestrzeganie zasad higieniczno- sanitarnych w związku z COVID-19. 
 

3.4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają Postanowienia umowne stanowiące 
załącznik nr 4 do SWZ. 

Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
85312500-4 Usługi rehabilitacyjne 
85121270-6 Usługi psychologiczne 
85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia 

  
Termin wykonania zamówienia: od dnia następnego po podpisaniu umowy maksymalnie do dnia 
30.09.2021 r. 
Wykonawca, który zostanie wybrany na daną część zamówienia zobowiązany będzie do 
pozostawania w gotowości do wykonywania usługi przez cały okres zawartej umowy. 
Realizacja zajęć będzie uzależniona od ilości zgłaszających się i zakwalifikowanych do 
specjalistycznej pomocy dzieci. 

4. Termin składania ofert. 
Oferty należy składać do 14.07.2021 r. do godz. 23:00 

5.  Termin związania ofertą: 30 dni 
6. Termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2021 r., o godzinie 10:00 
7. Kryteria oceny ofert. 

1) cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 80% 
2) doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością – 5% 

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu osoba, która będzie wykonywać zamówienie 
musi posiadać co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w pracy z dzieckiem z 
niepełnosprawnością (typ niepełnosprawności odpowiadający poszczególnym częściom 
zamówienia). 
Do oceny przyjęte zostanie wyłącznie doświadczenie powyżej 36 miesięcy. Maksymalną ocenę 
za to kryterium zamawiający przyzna za 60–miesięczne doświadczenie. Większa liczba 
miesięcy doświadczenia nie będzie dodatkowo punktowana. W przypadku wykazania 



doświadczenia w niepełnych miesiącach przy sumowaniu doświadczenia za miesiąc będzie 
uznawane 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy wykazane w doświadczeniu okresy będą 
pokrywały się, do kryterium będą uwzględnione tylko raz. Do kryterium będą uwzględniane 
pełne miesiące, po dokonaniu wyliczeń zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami. 

3) doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 5% 
Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu osoba, która będzie wykonywać zamówienie 
musi posiadać co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu poszczególnych zajęć (rodzaj 
zajęć odpowiadający poszczególnym częściom zamówienia). 
Do oceny przyjęte zostanie wyłącznie doświadczenie powyżej 100 h. Maksymalną ocenę za to 
kryterium zamawiający przyzna za 500 h doświadczenia. Większa liczba godzin doświadczenia 
nie będzie dodatkowo premiowana. 

4) Dodatkowo punktowane będzie posiadanie przez osobę, która będzie wykonywać 
zamówienie  dodatkowego przygotowania do pracy z małym dzieckiem. Przygotowaniem do 
pracy z małym dzieckiem jest ukończenie studiów podyplomowych/kursu kwalifikacyjnego w 
zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. – 10% 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja warunków zamówienia dostępna 
na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.e-bip.org.pl/sosw.olsztyn/ 

 
  
 

 


