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Jaworzno, dnia  20.05.2021r. 

Zaproszenie do składania ofert 
(rozeznanie rynku)

Szczegóły zamówienia :

I.  Adres i Nazwa Zamawiającego :

Gmina Miasta Jaworzna
Żłobek Miejski w Jaworznie
ul.3 Maja 16
43-600 Jaworzno
@ : projektzlobek@um.jaworzno.pl 

II. Tryb udzielania zamówienia :

Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia nie objętego ustawą z dnia z dnia 11 września 2019r.  – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z póżn. zm.) na podstawie art. 2 ust.1, pkt.1. Postępowanie
jest prowadzone w oparciu o zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020  z dnia 21.12.2020r. 

III. Informacja o przedmiocie Zamówienia :

W związku realizacją projektu „Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim
żłobku”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(Europejski Fundusz
Społeczny)  dla  osi  priorytetowej:  VIII.  Regionalne  kadry  gospodarki  opartej  na  wiedzy  dla  działania:  8.1.
Wspieranie  rozwoju  warunków  do  godzenia  życia  zawodowego  i  prywatnego  dla  poddziałania:  8.1.3.
Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3  lat, Żłobek Miejski w Jaworznie przeprowadza
postępowanie, którego przedmiotem jest realizacja usługi  :

część I – zajęcia grupowe edukacyjne muzyczno – ruchowe dla wszystkich 70 dzieci ,

część II - zajęcia  grupowe z logopedą  usprawniające narząd mowy dla wszystkich 70 dzieci,

część III – zajęcia indywidualne wspomagające dla 1 dziecka niepełnosprawnego – zajęcia prowadzone przez
logopedę,

część  IV  -  zajęcia  indywidualne  gimnastycznych,  ogólnorozwojowych,  korygujących  dla  1  dziecka
niepełnosprawnego,

część V – zajęcia indywidualne wspomagające dla 1 dziecka niepełnosprawnego prowadzonych przez pedagoga 
lub psychologa.

Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie finansowanie ze środków projektu  „Dobry start - utworzenie
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku” .
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IV. Opis przedmiotu Zamówienia :  

Przedmiot zamówienia  obejmuje Świadczenie usługi specjalisty do realizacji zajęć o których mowa w części III 
zapytania :  

1. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie przy ul. Towarowej 61.
2. Obowiązkiem  Wykonawcy będzie prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację wsparcia przekazane
przez Zamawiającego m.in. : dziennik zajęć, listy obecności z udzielonego wsparcia. Wykonawca zobowiązany
będzie do sporządzenia w trybie co miesięcznym raportu ewaluacyjnego zawierającego ocenę rezultatów, liczbę
zrealizowanych godzin oraz ewentualne określenie dalszych obszarów do rozwoju dla każdego z dzieci objętych
wsparciem.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu zajęć w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
Program zajęć ma obejmować : opis metod pracy z dziećmi, cele główne realizacji wsparcia, cele szczegółowe
realizacji wsparcia, pomoce, które będą wykorzystywane w realizacji wsparcia, scenariusz pracy z dziećmi. 
4.  Wykonawca   zobowiązany  będzie  do  przestrzegania  warunków  sanitarnych  w  związku  z  epidemią  
i  zagrożeniem   SARS-CoV-2  dostępnych  na  stronie  www  pod  adresem  :
https://zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl/p,71,procedury-bezpieczenstwa-dzieci-i-pracownikow-w-zlobku-miejskim-w-
jaworznie-w-okresie-pandemii-covid-19
5.  Wykonawca  musi  złożyć  oświadczenie,  iż  łączne  zaangażowanie  na  realizację  wszystkich  projektów
finansowanych  z  funduszy  strukturalnych  i  FS oraz  działań  finansowanych  z innych źródeł,  w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie będzie przekraczać 276 godzin miesięcznie w okresie zawarcia
umowy (oświadczenie Wykonawcy).
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania na własny koszt materiałów niezbędnych do prowadzenia
zajęć.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia osobiście zajęć zgodnie z harmonogramem przedstawionym
do Zamawiającego, z wykorzystaniem własnego sprzętu niezbędnego doprowadzenia zajęć.
8.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  informowania  Zamawiającego  o  pojawiających  się  problemach  i  innych
zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi. 

Do zamówienia może przystąpić Wykonawca, który spełnia następujące wymagania:
1. Posiada wykształcenie wyższe: logopedia, pedagog, psycholog lub posiada udokumentowane doświadczenie
w  pracy  z  dziećmi,  w  prowadzeniu  zajęć  rytmiczno-muzycznych,  w  prowadzeniu  zajęć  gimnastyczno  –
korygujących.
2.Posiada obywatelstwo polskie.
3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
4. korzysta z pełni praw publicznych,
5. nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
6.  W  przypadku  Wykonawcy  prowadzącego  działalność  gospodarczą,  Wykonawca  musi  podać  informacje
potwierdzające spełnienie warunków udziału w zapytaniu.

Szczegółowe informacje na temat wymiaru godzinowego realizacji zajęć : 

Lp. Nazwa zajęć Ilość godzin do 
realizacji w terminie 
od dnia podpisania 
umowy do dnia 
31.12.2021 

Dodatkowe informacje dla Wykonawcy 

1. część  I  –  zajęcia  grupowe 96 godzin lekcyjnych 1. wsparciem zostanie objętych 70 dzieci.
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edukacyjne muzyczno – ruchowe 2. głównym celem realizacji zajęć jest 
kształcenie koordynacji słuchowo–
ruchowej, rozwijanie sprawności ruchowej, 
rozpoznawanie rytmu, usprawnianie 
motoryki.
3. Wykonawca zobowiązany jest 
miesięcznie zrealizować  minimum 12 
godzin lekcyjnych wsparcia. Dzieci 
podzielone będą na 4 grupy.

2. część II - zajęcia grupowe z logopedą
usprawniające narząd mowy 

192 godziny lekcyjne 1. wsparciem zostanie objętych 70 dzieci.
2. głównym celem realizacji zajęć jest 
stymulowanie i kształtowanie prawidłowej 
wymowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest 
miesięcznie zrealizować minimum 24 
godziny lekcyjnych wsparcia. Dzieci 
podzielone będą na 4 grupy.

3. część  III  –  zajęcia  indywidualne
wspomagające  prowadzone  przez
logopedę 

48 godzin lekcyjnych 1. wsparciem zostanie objęte 1 dziecko z 
niepełnosprawnościami. 
2. głównym celem realizacji zajęć jest 
stymulowanie i kształtowanie prawidłowej 
wymowy, rozwijanie poprawnej frazy 
językowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest 
miesięcznie zrealizować  minimum 4 
godziny lekcyjne wsparcia. 

4. część  IV  –  zajęcia  indywidualne
gimnastyczne  ogólnorozwojowe,
korygujące

48 godzin lekcyjnych 1. wsparciem zostanie objęte 1 dziecko z 
niepełnosprawnościami. 
2. głównym celem realizacji wsparcia jest 
rozwijanie sprawności fizycznej, 
podnoszenie stanu zdrowia, zachęcanie do 
uprawiania dyscyplin sportowych, poprawa 
kontaktów w grupie.
3. Wykonawca zobowiązany jest 
miesięcznie zrealizować  minimum 4 godzin
lekcyjnych wsparcia. 

5. część V - zajęcia wspomagające  
prowadzone przez pedagoga lub 
psychologa.

48 godzin lekcyjnych 1. wsparciem zostanie objęte 1 dziecko z 
niepełnosprawnościami. 
2. głównym celem realizacji zajęć jest 
rozwijanie percepcji wzrokowej, orientacji 
przestrzennej, poprawienie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej.
3. Wykonawca zobowiązany jest 
miesięcznie zrealizować  minimum 4 
godziny lekcyjne wsparcia. 
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V. Informacje dodatkowe o przedmiocie zamówienia oraz terminy wykonania zamówienia : 

1. Wykonawca podaje cenę za 1 godzinę lekcyjną świadczenia usługi.  Kryteria wyboru ofert stanowić będzie
najniższa oferowana cena.
2. Termin realizacji usługi obejmuje okres od dnia podpisania umowy do  dnia 31.12.2021r.
3. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową brutto, zostanie zaproszony do podpisania umowy na
realizację przedmiotowego zamówienia.
4.  Wynagrodzenie za realizację usługi będzie finansowane ze środków projektu  „Dobry start - utworzenie
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski  Fundusz Społeczny)  dla osi
priorytetowej:  VIII.  Regionalne  kadry  gospodarki  opartej  na  wiedzy,  dla  działania:  8.1.  Wspieranie  rozwoju
warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług
opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat. Nr naboru : RPSL.08.01.03-IZ.01-24-238/18.

VII. Informacje dla Wykonawcy : 

1.  Ofertę  podpisaną  przez  osoby  upoważnione  należy  złożyć  na  wzorze  stanowiącym  załącznik  nr  1  do
niniejszego pisma.
2. Cenę oferty brutto należy podać w walucie polskiej (z dokładnością do jednego grosza).
3. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania Przedmiotu zamówienia.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o  takiej  samej  cenie,  Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  do  złożenia  
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawca jeśli posiada doświadczenie w świadczeniu usług dla
podobnych instytucji zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu potwierdzającego realizację przedmiotowych
usług dla instytucji takich jak : przedszkola, żłobki. Powyższe udokumentowane doświadczenie będzie stanowić
dodatkowy atrybut w rozpatrywaniu oferty.
6.  Płatność  za  wykonane  zajęć  nastąpi  w  ciągu  14  dni  od  dnia  wystawienia  i  dostarczenia  faktury
Zamawiającemu w cyklach miesięcznych.
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

OFERTĘ MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE OD DNIA 25.05.2021 godz.  00.00 DO DNIA 03.06.2021 godz.
23.59.

Ofertę należy złożyć :
A. osobiście w zaklejonej kopercie w Filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie przy ul. Towarowej 61 w Jaworznie od
poniedziałku do piątku w godzinach 7 do 14.30 z dopiskiem  „oferta na zajęcia dodatkowe do projektu Dobry
START”,
lub
B. za pośrednictwem poczty elektronicznej (ofertę należy podpisać przez osobę upoważnioną i zeskanować wraz
z wymaganymi załącznikami) należy przesłać na adres  :  projektzlobek@um.jaworzno.pl z treści mejla proszę
wpisać „oferta na zajęcia dodatkowe do projektu Dobry START”,
lub
C. pocztą tradycyjną, w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres FILIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W JA-
WORZNIE ul. Towarowa 61 | 43-600 Jaworzno z dopiskiem „oferta na zajęcia dodatkowe do projektu Dobry
START”.

8. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim.
9. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. 
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10. Oferta musi zawierać: nazwę Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy, cenę oferty przedstawioną jako cenę 
brutto/netto/podatek VAT w zł za 1 godzinę lekcyjną świadczenia usługi w zależności od wybranej części. 
11. Do oferty należy dołączyć:
a) życiorys zawodowy (cv) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz posiadanie przez Wykonawcę
doświadczenia w wykonywaniu usług tego typu, co przedmiot zamówienia, np. referencje, CV,
b) oświadczenie o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zlecenia,
c) oświadczenie o zgodzie na wgląd w dokumentację dot. przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i przez 
wszystkie organy kontrolujące projekt,
d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) – jeżeli 
dotyczy,
e) oświadczenie Wykonawcy o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwo na tle
seksualnym  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe  i  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  –  dot.  Wykonawców
będących osobami fizycznymi. 

Załączniki do postępowania : 
1. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY,
2. Załącznik nr 2 RAMOWY WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ.

Dyrektor
 Żłobka Miejskiego w Jaworznie

Elżbieta Orzechowska – Filipczyk 
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