Warszawa, dnia 19 grudnia 2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie zajęć z LOGOPEDII w projekcie
„Uwolnić potencjał – program specjalistycznych działań wyrównujących szans e edukacyjne
uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze Południe ”,
realizowanym przez Stowarzyszenie AVSI Polska
dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych”
Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
nr umowy UDA –POKL.09.01.02-14-137/11-00

I.

Przedmiot zamówienia

Zakup usługi ‐ Logopeda oznaczone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodami: 853125107 Usługi rehabilitacyjne i 80410000-1 Różne usługi szkolne
II.

Opis projektu

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

Szczegóły zamówienia

Przeprowadzenie terapii logopedycznej dla łącznie 40 uczniów, po 30 zajęć, trwających po 45
min. na każdego ucznia z następujących szkół:
- Zespół Szkół Integracyjnych Nr 75 w Warszawie przy ul. Bartosika 5, w skład którego wchodzą
Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 135 i Gimnazjum Integracyjne Nr 29,
- CXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie przy ul. Szczawnickiej
1,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 120 w Warszawie przy ul. Międzyborskiej
70.
Zamawiający oświadcza, że zamierza powierzyć wykonanie tego zamówienia maksymalnie 6
osobom które otrzymają najwyższe oceny zgodnie z kryteriami wymienionymi w punkcie V
niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegółowy podział zamówienia zostanie ustalony drogą negocjacji.
Zamawiający zastrzega, że negocjacje będą dotyczyły tylko ilości godzin przydzielonych
poszczególnym wykonawcom.
1
Projekt „Uwolnić potencjał” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

AVSI Polska
jest wpisane
do rejestru
agencji
zatrudnienia
pod nr 4554

Okres realizacji usługi: styczeń 2012 – sierpień 2013
Forma prawna współpracy:
umowa cywilno-prawna
Rozliczanie ze Zleceniobiorcą nastąpi w okresach miesięcznych, na podstawie dokumentacji zajęć
zrealizowanych w danym miesiącu.
IV. Kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
Zleceniobiorca musi posiadać:
-uprawnienia pedagogiczne
-wyższe wykształcenie o specjalności logopedia
lub
-dyplom ukończenia studiów podyplomowych ze specjalizacją logopedia
- Oferta cenowa (cena brutto za 45 min. zajęć) nie przekraczająca kwoty przewidzianej w budżecie
projektu.

V. Kryteria oceny
Nr
1.

Opis
Doświadczenie w prowadzeniu terapii logopedycznej:

Punktacja

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

5
10
15
maksimum 15 pkt.

2.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
5
10
15

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

maksimum 15 pkt.
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3.

Cena brutto (łącznie z VAT) za 45 min zajęć logopedycznej.
Oferta o najniższej cenie uzyska 20 punktów, pozostałe oferty uzyskają
ocenę punktową wyliczoną wg wzoru:
Cn
O = ---- x 20
Cb
gdzie:
O - ocena punktowa danej oferty
Cn - najniższa cena ofertowa
Cb - cena danej oferty

maksimum 20 pkt
VI. Zawartość składanych ofert:
- Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do oceny oferty zgodnie z kryteriami podanymi w
punktach IV i V,
- CV
- termin ważności oferty,
- termin otrzymania zapytania ofertowego
- cena brutto za 45 min. terapii
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 V spowoduje przyznanie ofercie zero punktów w danym kryterium.
VII. Termin i forma składania ofert:
Oferty należy składać pisemnie do Biura Projektu „Uwolnić potencjał”, ul Królewska 16, 00-103
Warszawa osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: uwolnic@avsipolska.org do dnia 2
stycznia 2012 r.
VIII. Sprawy sporne
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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