Warszawa, dnia 13 grudnia 2011 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie terapii metodą WARNKEGO w projekcie
„Uwolnić potencjał – program specjalistycznych działań wyrównujących szanse 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
I.

Przedmiot zamówienia

Zakup usługi ‐ wykonanie terapii metodą WARNKEGO oznaczone we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV) kodami: 85312510-7 Usługi rehabilitacyjne i 85140000-2 Różne usługi w
dziedzinie zdrowia.
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 diagnostyki i terapii metodą Warnkego wraz z badaniami QEEG dla łącznie 113
uczniów 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.
Terapia dla 1 ucznia obejmuje:
- 2 badania (wstępne i końcowe) obejmujące badanie ilościowe mózgu QEEG oraz pełną
diagnostykę wg 14 kroków metodą Warnkego (z analizą i opisem wyników oraz zaleceniami
wg indywidualnego protokołu treningowego);
- 40 cykli terapii metodą Warnkego obejmujących: trening metodą Warnkego, trening
lateralny wg indywidualnych zaleceń terapeutycznych oraz badania ośmiu podstawowych
funkcji wg diagnostyki metody Warnkego, trwających łącznie 60 minut; przewiduje się
średnio 1 cykl-spotkanie (trening i diagnostyka) tygodniowo dla każdego ucznia;
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- ćwiczenia indywidualne w domu z wykorzystaniem urządzenia Brain–Boy (zgodnie z
zaleceniami terapeutycznymi); czas trwania terapii domowej jednego ucznia: 12 tygodni.
Terapia przeprowadzona będzie równolegle w 4 szkołach przez personel Zleceniobiorcy i z
wykorzystaniem sprzętu dostarczonego przez Zleceniobiorcę, na terenie ww. szkół oraz w domach
uczniów z wykorzystaniem sprzętu dostarczonego przez Zleceniobiorcę (ćwiczenia indywidualne z
urządzeniem Brain–Boy).
AVSI Polska nie dopuszcza składania ofert częściowych, całe zamówienie zostanie zrealizowane
przez jednego Zleceniobiorcę wybranego w niniejszym postępowaniu.
Rozliczanie ze Zleceniobiorcą nastąpi w okresach miesięcznych, na podstawie dokumentacji terapii
rzeczywiście zrealizowanych w danym miesiącu.
Zgodnie z zapisami dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” AVSI Polska dopuszcza w trakcie realizacji projektu
wzrost wartości zamówienia udzielonego Zleceniobiorcy wybranemu w ramach niniejszego
postępowania do wysokości 50% wartości zamówienia, bez ponownego zastosowania zasady
konkurencyjności.
IV. Kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
- Dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie:
1. psychologii,
2. pedagogiki,
3. logopedii,
4. neurofizjologii,
5. neuroterapii
6. pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju,
przy czym Zleceniobiorca musi dysponować:
- co najmniej 1 osobą z wyższym wykształceniem w każdej specjalności; jedna osoba może
spełniać kryterium dostępu w więcej niż jednej specjalności; łącznie trzeba dysponować co
najmniej 3 osobami;
- co najmniej 1 osobą z doświadczeniem minimum 1 roku w wykonywaniu i opracowywaniu
wyników badań oraz prowadzeniu terapii metodą Warnkego;
- co najmniej 1 osobą z doświadczeniem minimum 1 roku w wykonywaniu badań EEG i
QEEG.
- Dysponowanie co najmniej 1 stanowiskiem diagnostyczno - terapeutycznym do metody Warnkego
(w osobnym dedykowanym gabinecie).
- Dysponowane minimum 1 stanowiskiem do treningu lateralnego do metody Warnkego (w osobnym
dedykowanym gabinecie).
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- Dysponowanie minimum 1 stanowiskiem diagnostycznym do wykonywania jakościowych i
ilościowych badań mózgu EEG i QEEG (w osobnym dedykowanym gabinecie).
- Dysponowanie minimum 10 urządzeniami Brain-Boy do terapii indywidualnej metodą Warnkego
w warunkach domowych.
- Złożenie oferty cenowej stałej na cały okres realizacji projektu, tj. od 1.11.2011 do 31.08.2013.
- Złożenie oferty cenowej na całą usługę o wartości nie przekraczającej kwoty/kwot przewidzianej/ych w budżecie projektu.
Oferty, które nie spełnią wszystkich ww. kryteriów, zostaną odrzucone.
V. Kryteria oceny
Nr
1.

Opis
Dysponowanie wykształconą i wykwalifikowaną kadrą medycznoterapeutyczną w zakresie psychologii, pedagogiki, logopedii,
neurofizjologii, neuroterapii oraz pracy z dziećmi z zaburzeniami w
rozwoju:

Punktacja

- 3 osoby
- od 4 do 5 osób
- więcej niż 5 osób

4
6
10
maksimum 10 pkt.

2.

Maksymalne doświadczenie osób wykazanych w punkcie 1. w badaniach
diagnostycznych i prowadzeniu terapii metodą Warnkego:
- 1 rok
- więcej niż 1 rok

6
10
maksimum 10 pkt.

3.

Maksymalne doświadczenie osób wykazanych w punkcie 1. w
wykonywaniu, analizie i opracowywaniu wyników badań EEG i QEEG:
- 1 rok
- od 2 do 4 lat
- więcej niż 4 lata

4
6
10
maksimum 10 pkt

4.

Dysponowanie stanowiskami diagnostyczno-terapeutycznymi do metody
3
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Warnkego (w osobnym dedykowanym gabinecie):
- 1 stanowisko
- od 2 do 3 stanowisk
- więcej niż 3 stanowiska

4
6
10
maksimum 10 pkt

5.

Dysponowanie stanowiskami diagnostycznymi do wykonywania
jakościowych i ilościowych badań mózgu EEG i QEEG (w osobnym
dedykowanym gabinecie):
- 1 stanowisko
- od 2 do 3 stanowisk
- więcej niż 3 stanowiska

4
6
10
maksimum 10 pkt

6.

Dysponowanie urządzeniami Brain-Boy do terapii indywidualnej w
warunkach domowych:
- 10 urządzeń
- od 11 do 20 urządzeń
- więcej niż 20 urządzeń

4
6
10
maksimum 10 pkt

7.

Dysponowanie zestawami
dedykowanym gabinecie):

do

treningu

lateralnego

(w

osobnym

- 1 zestaw
- od 2 do 3 zestawów
- więcej niż 3 zestawy

4
6
10
maksimum 10 pkt

8.

Cena brutto (łącznie z VAT) za całą usługę, tzn. za przeprowadzenie
terapii dla 113 uczniów:
- Oferta o najniższej cenie uzyska 30 punktów, pozostałe oferty uzyskają
ocenę punktową wyliczoną wg wzoru:
Cn
O = ---- x 30
Cb
gdzie:
4
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O - ocena punktowa danej oferty
Cn - najniższa cena ofertowa
Cb - cena danej oferty
maksimum 30 pkt
VI. Zawartość składanych ofert:
- Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do oceny oferty zgodnie z kryteriami podanymi w
punktach III, IV i V, w szczególności:
- cenę za badanie (wstępne i końcowe) obejmujące badanie ilościowe mózgu QEEG oraz
pełną diagnostykę wg 14 kroków metodą Warnkego (z analizą i opisem wyników oraz
zaleceniami wg indywidualnego protokołu treningowego);
- cenę za 1 cykl terapii metodą Warnkego (obejmujący diagnostykę 8 podstawowych funkcji
metodą Warnkego, trening metodą Warnkego oraz trening lateralny) trwających łącznie 60
minut;
- cenę łączną za terapię dla 1 ucznia – zgodnie z opisem w punkcie III;
- cenę łączną za wykonanie całego zamówienia, tj. terapii dla 113 uczniów;
- termin ważności oferty.
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 28
grudnia 2011 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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