Warszawa, dnia 8 listopada 2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla KOORDYNATORA MERYTORYCZNEGO w ramach projektu „Uwolnić potencjał” –
program specjalistycznych działań wyrównujących szans edukacyjnych uczniów szkół z
oddziałami integracyjnymi na Pradze Południe,
realizowanego przez Stowarzyszenie AVSI Polska i dofinansowanego z Działania 9.1 POKL –
rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych

I.

Przedmiot zamówienia

Zakup usługi ‐ wykonanie zadań koordynatora merytorycznego oznaczone we Wspólnym Słowniku

Zamówień (CPV) kodami: 79420000-4 Usługi związane z zarządzaniem i 85000000-9 Usługi w
zakresie zdrowia i opieki społecznej .
II.

Opis projektu

Wyrównanie szans edukacyjnych 200 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z 4 szkół
z oddziałami integracyjnymi w dzielnicy Praga Płd w latach 2011-2013 poprzez zajęcia
wspomagające, dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczną terapię.
III.

Zakres obowiązku

- nadzór nad merytoryczną częścią projektu
- udział w Komisji Rekrutacyjnej
- opracowanie planu terapeutycznego dla każdego ucznia
- opracowanie harmonogramu terapii
- opracowanie ankiet, dokumentów do rekrutacji uczniów, wyników badan
- monitoring rezultatów
- napisanie sprawozdań okresowych i raportów merytorycznych
Okres zatrudnienia: listopad 2011 – sierpień 2013
Cały etat.
Forma prawna współpracy z Koordynatorem Merytorycznym:
umowa cywilno-prawna
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IV. Kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
1.
2.
3.
4.

Wykształcenie medyczne i/lub pedagogiczne.
Doświadczenie w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju i ich rodzinami.
Doświadczenie w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu pracą zespołu.
Oferta cenowa (cena brutto za 1 mies. pracy) nie przekraczająca kwoty przewidzianej w
budżecie projektu.

Oferty, które nie spełnią wszystkich ww. kryteriów, zostaną odrzucone.
V. Zawartość składanych ofert:
- wszystkie informacje niezbędne do oceny oferty zgodnie z kryteriami podanymi w punkcie IV i VII
- CV koordynatora merytorycznego (max. 3 strony formatu A4)
- certyfikaty potwierdzające umiejętności
- termin otrzymania zapytania ofertowego
- termin ważności oferty

VI. Termin i forma składania ofert:
Oferty należy składać do Biura Projektu „Uwolnić potencjał”, ul Królewska 16, 00-103 Warszawa
osobiście lub pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: uwolnic@avsipolska.org do dnia 17
listopada 2011 do godz. 14.00.

VII. Kryteria oceny
Nr
1.

2

Opis
Znajomość metod diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie
usprawniania ruchowego i neuropsychologii
- Biofeedback,
- Warnke,
- EEG

Punktacja

10
10
10

MAKSIMUM
Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

30

- 1 rok
- od 2 do 4 lat
- więcej niż 4 lata

4
6
10
MAKSIMUM
2
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10

3.

4.

Doświadczenie we współpracy z władzami miasta i realizacji projektów
objętych dofinansowaniem .
MAKSIMUM
Doświadczenie w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu pracą
zespołu,

1 rok

4
6
10

Od 2 do 4 lat
Więcej niż 4 lata
MAKSIMUM
5.

10

10

Cena brutto (łącznie z VAT) za miesiąc pracy
Oferta o najniższej cenie uzyska 30 punktów, pozostałe oferty uzyskają
ocenę punktową wyliczoną wg wzoru:
Cn
O = ---- x 30
Cb
gdzie:
O - ocena punktowa danej oferty
Cn - najniższa cena ofertowa
Cb - cena danej oferty

Maksimum

30

Brak dokumentów umożliwiających ocenę oferty w zakresie któregokolwiek z kryteriów dostępu
wymienionych w punkcie IV spowoduje odrzucenie oferty.
Brak dokumentów umożliwiających ocenę oferty w zakresie któregokolwiek z kryteriów
wymienionych w punkcie VII spowoduje przyznanie ofercie zero punktów w danym kryterium.
Wszelkie sprawy sporne wynikłe w związku z niniejszym Zapytaniem Ofertowym będzie rozstrzygał
Koordynator Projektu w porozumieniu z Zarządem AVSI Polska z zachowaniem obowiązujących
przepisów.
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