Zapytanie ofertowe Nr: 4/RPMP.10.01.01-12-0156/19

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zmówienia o wartości wyrażonej w złotych kwoty pomiędzy
od 20 000 PLN netto do 50 000 PLN netto zgodnie z rozeznaniem rynku określonym
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020
na

usługę prowadzenia zajęć integracji sensorycznej (SI)
w ramach projektu
pn. „Przedszkole Montessori MUSZELKA w Krakowie”
nr RPMP.10.01.01-12-0156/19
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zamawiający:
DANI Danuta Iwańska-Fulara
ul. Anieli Krzywoń 4a
31-464 Kraków
tel. 606-920-099
zaprasza do złożenia oferty
Do postępowania o udzielenie zamówienia nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”.
Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje
się przepisy kodeksu cywilnego oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
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CZĘŚĆ I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć integracji sensorycznej (SI)
w ramach projektu pn. „Przedszkole Montessori MUSZELKA w Krakowie”
nr RPMP.10.01.01-12-0156/19.
Zajęcia będą prowadzone:
 indywidualnie dla 5 dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do Przedszkola
Montessori MUSZELKA w Krakowie w okresie od 03.08.2020 r. do 31.07.2021 r.
Wykonawca będzie prowadził zajęcia w ilości 2 godzin tygodniowo/dziecko
z niepełnosprawnością (40 godzin w miesiącu). 1 godzina rozumiana jest jako jedna
godzina dydaktyczna, tj. 45 minut.
Całkowita ilość godzin będzie wynosić 480 godzin.
Wykonawca obowiązany będzie do:
 prowadzenia zajęć mających na celu terapię dzieci z orzeczeniami pod kątem leczenia
objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i rehabilitacji, obejmującą działania
mające reorganizować system przetwarzania zmysłowego, poprzez dostarczanie bodźców,
pobudzających zmysły (np. równowagi, kinestetyczny, słuchu czy dotyku);
 dostarczania uczestnikom różnorodnych doznań percepcyjnych w ramach zajęć
w pracowni doświadczania świata;
 prowadzenia konsultacji i udzielanie fachowej pomocy terapeutycznej uczestnikowi;
 utrzymywania właściwych kontaktów z rodzinami dzieci objętych opieką terapeuty
integracji
sensorycznej
–
SI,
nauczycielami
oraz
innymi
terapeutami
(oligofrenopedagogiem, logopedą, psychologiem), by wspólne poszukiwać rozwiązań
problemów odnośnie metod i technik pracy wynikających z zaburzeń dzieci;
 udzielania pomocy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne w doborze metod
pracy z dzieckiem niepełnosprawnym;
 tworzenia IPETÓW do pracy z dziećmi zaburzonymi;
 prowadzenia dokumentacji w postaci dziennika zajęć;
 sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem uczestników zajęć.
Zajęcia będą prowadzone w terminach określonych w miesięcznym Harmonogramie realizacji
zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Przedszkole Montessori MUSZELKA
w Krakowie”.
Harmonogram zajęć musi być uzgodniony z Dyrektorem Przedszkola.
Terminy poszczególnych zajęć mogą ulec przesunięciu tylko w przypadkach niezależnych od
stron lub jeżeli zmiany takie są korzystne dla Zleceniodawcy.
W ramach umowy Wykonawca oprócz prowadzenia zajęć jest zobowiązany przestrzegać
prawidłowej promocji projektu poprzez posługiwanie się logotypami Funduszy Europejskich,
barwami Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Unii Europejskiej w uzgodnieniu ze
Zleceniodawcą i zgodnie z wytycznymi ściśle określonymi w Podręczniku wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
z dnia 21 lipca 2017 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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Dodatkowe usługi wykonane w ramach umowy:
Miejsce wykonania zamówienia (miejsce prowadzenia zajęć): Przedszkole Montessori
„MUSZELKA”, ul. Wielicka 57, 30-552 Kraków (lokal LU3).
CZĘŚĆ II.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje co
najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć.
Uwaga: osoba posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć:
1) posiadająca wykształcenie wyższe (fizjoterapia, pedagogika lub psychologia), co najmniej
3 – letnią praktykę w prowadzeniu zajęć z integracji sensorycznej (SI), ukończony co
najmniej dwustopniowy kurs integracji sensorycznej, doświadczenie w pracy z dziećmi,
2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
przesłanek zawartych w Załączniku nr 2 (oświadczenia) oraz nie jest powiązany
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Załącznik nr 3).
Oceny spełniania warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów,
o których mowa w części III Zaproszenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać
warunki udziału w postępowaniu.
CZĘŚĆ III.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY
1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w części II pkt 1 - 2
Zaproszenia.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 2 i 3 do Zaproszenia.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w ust. 1, składa każdy Wykonawca. Oświadczenie potwierdza,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym wykazuje ich spełnianie.
CZĘŚĆ IV.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane od dnia 3 sierpnia 2020 r. do dnia 31 lipca 2021 r.
CZĘŚĆ V.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca powinien podać cenę brutto za jedną godzinę zajęć, a następnie pomnożyć przez
ilość godzin obliczając w ten sposób cenę oferty brutto.
Cena wynagrodzenia będzie niezmienna do końca realizacji zamówienia, powinna
zawierać wszystkie koszty (podatki, ZUS), związane z realizacją zamówienia.
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Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
Cena oferty (brutto) jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert.
CZĘŚĆ VI.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
CZĘŚĆ VII.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW,
WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn.
zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pośrednictwem komunikacji
elektronicznej e-mail: diwanska@gmail.com.
2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest Pani Pani Danuta IwańskaFulara, tel. 606-920-099, od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 – 13.30,
e-mail: diwanska@gmail.com.
CZĘŚĆ VIII.
KRYTERIA OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT
Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty
(brutto).
Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego
terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
CZĘŚĆ IX.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym,
komputerowym, z zachowaniem formy pisemnej lub e-mailowej pod rygorem nieważności,
tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub
podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna). W przypadku złożenia
oferty e-mailowo należy załączyć skan oferty, sporządzonej i przygotowanej wg wskazanego
powyżej opisu sposoby przygotowania oferty.
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Wykaz dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik nr 1 do
Zaproszenia), wypełniając wszystkie rubryki formularza.
2. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby
podpisujące ofertę.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań
wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.
4. Wykonawca składa ofertę wraz z oświadczeniami, o których mowa w części III
Zaproszenia:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do
Zaproszenie),
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do
Zaproszenia)
c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług wraz z dowodami należytego
wykonania usługi (Załącznik nr 5 do Zaproszenia).
CZĘŚĆ X.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. godz. 08.00, na adres mailowy
diwanska@gmail.com (skan oferty) lub doręczyć osobiście/listownie pod adresem:
DANI Danuta Iwańska-Fulara, ul. Anieli Krzywoń 4a, 31-464 Kraków.
Wyznaczony termin składania ofert oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta
powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.
W przypadku złożenia oferty e-mailowo, w temacie lub w treści maila złożonej oferty należy
wskazać: Zaproszenie do złożenia oferty – znak sprawy: 4/RPMP.10.01.01-12-0156/19.
W przypadku złożenia oferty osobiście/listownie, ofertę należy umieścić w jednym
nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym: Zaproszenie do złożenia oferty – znak sprawy:
4/RPMP.10.01.01-12-0156/19 oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.
Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie
będą rozpatrywane.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
CZĘŚĆ XI.
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie
zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania projektu umowy,
zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik nr 4 do Zaproszenia).
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CZĘŚĆ XII.
WZÓR UMOWY. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy
przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
a) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
lub zmiany te są konieczne, zdarzeń powstałych w trakcie realizacji umowy, wynikające
z tzw. siły wyższej (np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne,
strajki itp.),
b) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług,
c) zmianie terminu realizacji zamówienia, w przypadku gdy decyzją Instytucji
Pośredniczącej RPO WM czas trwania projektu zostanie wydłużony,
d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach,
e) zasady płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia
Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków
przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania na etapie,
w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać́ opóźnieniom).
CZĘŚĆ XIII.
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
CZĘŚĆ XIV.
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Pani Danuta Iwańska-Fulara, z siedzibą
ul. Anieli Krzywoń 4a, 31-464 Kraków, tel. 606-920-099, e-mail: diwanska@gmail.com,
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Danuta Iwańska-Fulara,
e-mail: diwanska@gmail.com,
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja niniejszego postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy,
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania, a jeżeli czas trwania umowy
przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem
w niniejszym postępowaniu,
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7) stosowanie do art. 22 RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
8) posiadają Państwo:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa
dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa
w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania lub sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, przy
czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego
postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą ani nie
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz załączników do protokołu
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania w celu zapewnienia możliwości korzystania ze środków ochrony
prawnej – wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego
postępowania
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy RODO,
9) nie przysługuje Państwu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.
Kraków, dnia 22 lipca 2020 r.
DANI Danuta Iwańska-Fulara
(-) Danuta Iwańska-Fulara

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 (oferta),
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
4) Załącznik nr 4 (wzór umowy).
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