
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie 

informuje, że w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zamieszczonych dnia 

18.12.2018 r. na Biuletynie Informacji Publicznej, w pkt. 13 omyłkowo nie dodano ustępu o 

doświadczeniu w prowadzeniu poszczególnych zajęć ( patrz pkt. 5 ust.3 OGŁOSZENIA O 

ZAMÓWIENIU – USŁUGI SPOŁECZNE ). 

      Podsumowując pkt. 13 SIWZ powinien brzmieć: 

13. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej są: 

1) cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 60% 

2) doświadczenie w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością – 10% 

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu osoba, która będzie wykonywać 

zamówienie musi posiadać co najmniej 100h doświadczenia w pracy z dzieckiem 

z niepełnosprawnością (typ niepełnosprawności odpowiadający poszczególnym 

częściom zamówienia). Do oceny przyjęte zostanie wyłącznie doświadczenie 

powyżej 100h. Maksymalną ocenę za to kryterium zamawiający przyzna za 500 h 

doświadczenia. Większa liczba godzin doświadczenia nie będzie dodatkowo 

punktowana.  

3) doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 10% 

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu osoba, która będzie wykonywać 

zamówienie musi posiadać co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w 

prowadzeniu poszczególnych zajęć (rodzaj zajęć odpowiadający poszczególnym 

częściom zamówienia). Do oceny przyjęte zostanie wyłącznie doświadczenie 

powyżej 36 miesięcy. Maksymalną ocenę za to kryterium zamawiający przyzna za 

60 miesięcy doświadczenia. Większa liczba miesięcy doświadczenia nie będzie 

dodatkowo premiowana. 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. 

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. -  20% 

 

 

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie wzoru: 

 

(Cn/Cb x 60%) x 100  + (Db/Dn x 10%) x 100  + (Gb/Gn x 10%) x 100 + Kb 

x 20% = ilość punktów 

gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

Cb – cena oferty rozpatrywanej 

Db – doświadczenie w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością oferty rozpatrywanej 

Dn – najdłuższe doświadczenie w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością spośród 

ofert nieodrzuconych 



Gb - doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć oferty rozpatrywanej 

Gn – najdłuższe doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć spośród 

ofert nieodrzuconych 

Kb – dodatkowe kwalifikacje – studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny w zakresie 

wczesnego wspomagania rozwoju. 

100 – wskaźnik stały 

60% – procentowe znaczenie kryterium ceny 

10% - procentowe znaczenie kryterium doświadczenia w pracy z dzieckiem  

z niepełnosprawnością  

10%- procentowe znaczenie kryterium doświadczenia  

w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć 

20% - procentowe znaczenie kryterium dodatkowych kwalifikacji studiów 

podyplomowych/kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego wspomagania 

rozwoju 

 Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym 

ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty 

powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków 

komisji przetargowej. 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą 

całkowitą ilość punktów.  

 

 


