
Września, dnia 28 kwiecień 2022r. 

 

Zapytanie ofertowe  

na realizację zajęć terapeutycznych w ramach  

OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO  

„Za życiem” 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni, ul. Leśna 10, 62-300 Września 

zaprasza do składania ofert na realizację zajęć terapeutycznych: 

1. Terapia logopedyczna. 

2. Terapia neurologopedyczna. 

3. Terapia surdologopedyczna. 

4. Terapia psychologiczna. 

5. Terapia pedagogiczna. 

6. Terapia oligofrenopedagogiczna. 

7. Terapia surdopedagogiczna. 

8. Terapia tyflopedagogiczna. 

9. Terapia integracji sensorycznej. 

10. Zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych). 

11. Zajęcia rehabilitacji ruchowej. 

12. Zajęcia Terapii Ręki. 

13. Zajęcia z EEG BFB/neuroterapii. 

14. Zajęcia Tomatisa lub inne zajęcia słuchowe. 

15. Zajęcia komunikacji alternatywnej. 

16. Zajęcia hipoterapii. 

17. Zajęcia dogoterapii. 

w ramach realizacji zadania funkcjonowania Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 

ze szczególnym uwzględnieniem organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 

 

I. Przedmiot zapytania ofertowego 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistów - terapeutów, w zależności od potrzeb 

dziecka, w ramach programu rządowego „Za życiem” (POROZUMIENIE NR 

MEiN/2022/DWEW/359 zawarte w dniu  05.04.2022 r. w Warszawie) 

 

1. Okres realizacji usługi: 01.06.2022– 16.12.2022.  

2. Miejsce realizacji zamówienia: Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we 

Wrześni, ul. Leśna 10, 62-300 Września, w szczególnych przypadkach miejsce 

zamieszkania dziecka lub w miejscu uzgodnionym ze specjalistą. 

3. Odbiorcami usługi są dzieci niepełnosprawne w wieku od 0 roku życia do czasu podjęcia 

nauki szkolnej. 

4. Czas trwania jednostki rozliczeniowej zajęć: 60 minut. 

5. Zajęcia odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez prowadzącego w 

porozumieniu z rodzicami dziecka, zatwierdzonego przez koordynatora programu. 

6. W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) realizowania zajęć terapeutycznych,  

2) dokonania diagnozy dziecka i oceny jego postępów, 

3) ustalenia wskazań do pracy terapeutycznej, odpowiednio do potrzeb dziecka i 

zapoznania z nimi rodziców, 



4) prowadzenia dokumentacji zajęć (dziennika zajęć, miesięcznych kart z realizacji 

godzin), 

5) organizowania spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów 

dziecka, opiekunów faktycznych dziecka. 

7. Przewiduje się roczną ilość godzin związaną z realizacją usług: 2200. 

Zamawiający zastrzega, że ilość godzin zleconych do wykonania w ramach poszczególnych umów 

zawieranych ze specjalistami będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb zgłoszonych dzieci. 

 

8. Dodatkowe warunki dotyczące realizacji usługi: 

1) Usługa wykonywana jest osobiście. 

II. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Każda z osób ubiegających się do złożenia oferty musi posiadać: 

1) odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć terapeutycznych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, 

2) co najmniej dwuletni staż zawodowy w pracy terapeutycznej; 

3) doświadczenie w pracy z małym dzieckiem z zaburzeniami wieku rozwojowego;  

4) posiadanie obowiązkowego (ważnego) ubezpieczenia o. c. 

2. Każda z osób ubiegających się o realizację usług zobowiązana jest przedłożyć: 

podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania),  

kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. 

III. Informacje dotyczące płatności: 

1. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, w oparciu o udokumentowany, prawidłowo 

zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami 

zawartej umowy. 

IV. Kryterium wyboru oferty: 

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego wg następujących kryteriów i przyznanych 

punktów: 

1) Kwalifikacje:  0-40 pkt. 

2) Doświadczenie w pracy z małym dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi: 0- 20 pkt. 

3) Dyspozycyjność w realizacji usług: 0- 30 pkt. 

4) Ubezpieczenia o. c. – 0 /10 pkt.. 

Maksymalna liczba punktów: 100 pkt. 

2. Cenę, dyspozycyjność oraz zakres doświadczenia w pracy terapeutycznej, za przedmiot 

zamówienia Oferent przedstawia w  „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik do 

niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w złotówkach i ma stanowić kwotę 

brutto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wielu ofert do realizacji, które uzyskają 

najwyższą liczbę punktów, stanowiących sumę. 

4. Z wykonawcami, których oferty zostaną wybrane do realizacji zostaną podpisane umowy 



cywilnoprawne. 

V. Termin i miejsce składania ofert 

1. Formularz oferty powinien być podpisany i przekazany wraz z załącznikami do sekretariatu 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Leśna 10, 62-300 Września, od poniedziałku do 

piątku w godz. 8:00 – 15:00. 

2. Na kopercie zawierającej ofertę winien się znaleźć, oprócz nazwy i adresu realizatora, 

dopisek: „Oferta w postępowaniu: Program „Za życiem” w zakresie realizacji zajęć 

terapeutycznych ………….”. Dopisek powinien zawierać informację o rodzaju zajęć jakich 

świadczenie będzie ofertować realizator. 

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. 

4. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty - do dnia 13.05.2022 r. do godz. 

12:00. 

5. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Nie przewiduje się publicznej sesji otwarcia ofert. 

 

VI. Pozostałe informacje 

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia 

zgodnie z wymogami zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Zmawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez 

prawa do odszkodowania po stronie Wykonawców. 

3. Nie spełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji kadr skutkować będzie odrzuceniem 

oferty. 

4. Kontakt z osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie zapytania: p. Agnieszka 

Marciniak, tel. 603 993 506, e-mail: sekretariat@ppp-wrzesnia.pl 

VII. Załączniki 

1. Wzór formularza ofertowego. 

 

Wicedyrektor PPP we Wrześni 

mgr Agnieszka Marciniak 

 


