
Projekt  jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Jaworzno, dnia 13 listopada 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu pn. "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat
 w Jaworznie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Żłobek  Miejski  w  Jaworznie  zaprasza  do  złożenia  oferty  w  formie  pisemnej  lub  elektronicznej  na
„Prowadzenie zajęć dodatkowych w Żłobku Miejskim w Jaworznie”.

I. Zamawiającym jest: 
Jaworzno - Miasto na prawach powiatu
ul. Grunwaldzka 33
NIP 632 – 201 – 00 – 13

II. Odbiorcą jest:
Żłobek Miejski w Jaworznie
ul. 3 Maja 16, 43 – 600 Jaworzno
Tel. 32 751 18 81
e-mail: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl

III. Rodzaj zamówienia: usługa.

IV.  Opis przedmiotu zamówienia:
Część
zamówienia

Przedmiot zamówienia
Ilość godzin w okresie od stycznia 2020
do czerwca 2020

Prowadzenie zajęć z  dwiema 15 -  osobowymi grupami dzieci w wieku od 20 tygodni  do 3 lat:

I Zajęcia  edukacyjne  muzyczno  –
ruchowe:  ich  głównym  celem  jest
wspomaganie  rozwoju  psycho  -
ruchowego

2 x po 1 godzinie lekcyjnej w miesiącu na
1 grupę = 2 godziny lekcyjne x 6 miesięcy =
12 godzin lekcyjnych
Umowa cywilno - prawna

II Zajęcia  edukacyjne  z  logopedą
usprawniające narząd mowy

2 x  po 4  godziny  lekcyjne  w miesiącu  na
1 grupę = 8 godzin lekcyjnych x 6 miesięcy
= 48 godzin lekcyjnych
Umowa cywilno - prawna

Prowadzenie zajęć indywidualnych z jednym dzieckiem z niepełnosprawnością:
III Zajęcia wspomagające z logopedą 4 x  po 1  godzinie  lekcyjnej  w  miesiącu  =

 4  godziny  lekcyjne  x  6  miesięcy  =
 24 godziny lekcyjne
Umowa cywilno – prawna

IV Zajęcia wspomagające z SI – integracji 4  x  po 1  godzinie  lekcyjnej  w  miesiącu  =
1
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sensorycznej  4  godziny  lekcyjne  x  6  miesięcy  =
 24 godziny lekcyjne
Umowa cywilno - prawna

V Zajęcia  gimnastyczne  ogólnorozwojowe
korygujące

4 x  po 1  godzinie  lekcyjnej  w  miesiącu  =
 4  godziny  lekcyjne  x  6  miesięcy  =
24 godziny lekcyjne
Umowa cywilno – prawna

VI Zajęcia  wspomagające  z  pedagogiem /
psychologiem

4 x  po 1  godzinie  lekcyjnej  w  miesiącu  =
 4  godziny  lekcyjne  x  6  miesięcy  =
 24 godziny lekcyjne
Umowa cywilno - prawna

Miejsce prowadzenia zajęć:
Żłobek Miejski w Jaworznie, ul. 3 Maja 16, 43 – 600 Jaworzno

V. Warunki udziału w zamówieniu:
Do zamówienia może przystąpić Wykonawca, który spełnia następujące wymagania:

1. Posiada wykształcenie wyższe:
 mile widziane wykształcenie o specjalności: logopedia, pedagog, psycholog lub posiadanie

udokumentowanego  doświadczenie: w pracy z dziećmi, w prowadzeniu zajęć rytmiczno -
muzycznych z dziećmi, w prowadzeniu zajęć gimnastyczno - korygujących 

  z przygotowaniem pedagogicznym, adekwatne do przedmiotu zajęć. 
2. Posiada obywatelstwo polskie.
3. Oświadczy, że:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie  jest  pozbawiony władzy  rodzicielskiej,  nie  ma zawieszonej  ani  ograniczonej  władzy

rodzicielskiej
4) nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.

4.  W przypadku Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą, Wykonawca musi podać
dane potwierdzające spełnienie warunków przez prowadzącego zajęcia.  

VI. Wymagane dokumenty:
1. Oferta wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
3. Oświadczenie Wykonawcy:

1) o pełnej zdolności do czynności prawnych,
2) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
3) o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia czy ograniczenia,
4) o niefigurowaniu w Rejestrze sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego. 

W  przypadku  Wykonawcy  prowadzącego  działalność  gospodarczą,  Wykonawca  musi  dołączyć
oświadczenie również osoby prowadzącej zajęcia.  

VII. Termin wykonania usługi: 01 styczeń 2020 r.- 30 czerwca 2020 r.
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VIII. Tryb udzielenia zamówienia:
Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt 8 , który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości 30 000
euro.

IX. Kryteria oceny oferty:
Ocena  spełnienia  warunków  określonych  w  zamówieniu  dokonana  będzie  metodą  „spełnia  –  nie
spełnia”,  w oparciu  o  dokumenty  złożone przez  oferentów w niniejszym postępowaniu.  Po ocenie
spełnienia wymagań zostanie oferta oceniona wg kryterium – 100% cena.

X. Termin składania ofert upływa: 22 listopada 2019 r.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

XI.  Oferty prosimy  złożyć  w  sekretariacie  Żłobka  Miejskiego  ul.  3  Maja  16,  43  –  600  Jaworzno,
 z opisem na kopercie: „Prowadzenie zajęć dodatkowych w Żłobku Miejskim  w Jaworznie”. Dopuszcza
się  również  możliwość  złożenia  przedmiotowej  oferty  za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres:
sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl (zeskanowana  cała  oferta  wraz  z  załącznikami),
 a następnie złożenie wersji papierowej oferty dnia następnego.

XII. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy. 

XIII. Osoba do kontaktu: Wioletta Kopeć tel. 327511881

XIV. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  niniejszego  postępowania  na  każdym
etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.

XV. Pozostałe informacje:
1. W  przypadku  niezgodności  złożonej  oferty  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i/lub  innymi

wymaganiami Zamawiającego dana oferta nie będzie brana pod uwagę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. 
4. Dopuszcza  się  negocjacje  z  Wykonawcą,  który  przedstawił  najkorzystniejszą  ofertę

w przypadku ceny wyższej od zaplanowanej w budżecie projektu.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Jaworznie
        Elżbieta Orzechowska - Filipczyk
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