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Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia specjalistów 

fizjoterapeutów (rehabilitantów), neurologopedów 

do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu 

Płońskiego, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących 

ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712). 

I. Dane zamawiającego: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku 

ul. Wolności 8/10, 09-100 Płońsk 

tel. 0/23 662-29-54 

tel. kom.: 570-748-294 

e-mail: poradnia_pp.plonsk@op.pl 

godziny pracy:  

poniedziałek – 8:00-18:00 

wtorek 8:00-17:00 

środa-piątek 8:00-16:00 
 

Zamówienie finansowane jest z budżetu Państwa w ramach realizacji zadań z zakresu administracji 

rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250). 

 

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą” i przepisów wykonawczych do tej 

ustawy. 

 

II. Informacje ogólne: 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie jednej specjalności.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 
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4. Zamawiający zezwala na składanie ofert częściowych.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców. 

6. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod względem kryteriów, a następnie zbada ofertę 

Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza czy nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Pozostałe oferty na tym etapie 

postępowania nie będą badane. 

7. Zamawiający w przypadku wątpliwości może wezwać Wykonawcę, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny. 

8. Zamawiający może w przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów lub 

oświadczeń wezwać o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie Wykonawcę, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą. 

9. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który na wezwanie Zamawiającego nie 

złożył stosownych dokumentów lub oświadczeń. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

11. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców drogą 

elektroniczną oraz zamieści informację na stronie internetowej www.poradniaplonsk.pl,  oraz 

BIP. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Kod CPV 80000000-4 – Pełna nazwa: usługi edukacyjne i szkoleniowe 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Płońskiego, określonych w art. 90v ust. 4 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) przez specjalistów: 

a) fizjoterapeutów, rehabilitantów (Specjalność I) 

b) neurologopedów (specjalność V)  
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2. Głównym celem ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych jest udzielanie 

kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi 

niepełnosprawnością. 

3. Usługa będzie wykonywana na podstawie umowy. 

4. Zamawiający dokonał podziału na dwanaście części: część I, część II, część III, część IV, cześć V, 

część VI, część VII, część VIII, część XI, część X, część XI, część XII.  

5. Przyjęte przez zamawiającego w ramach poszczególnych CZĘŚCI zamówienia przewidywane 

liczby godzin prowadzenia zajęć są liczbami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zmniejszenia liczby godzin prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb dzieci, przy czym 

zobowiązuje się do minimalnej realizacji każdej z CZĘŚCI zamówienia na poziomie nie 

mniejszym niż 20% wartości zawartej w ramach danej CZĘŚCI umowy i nie więcej niż 110% 

wartości zawartej w danej części.  

6. Zadania specjalistów (Specjalność I, Specjalność V) 

a) Udzielenie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka. 

b) Wskazywanie dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy oraz 

jednostek tej pomocy udzielających. 

c) Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w warunkach i formach określonych 

w przepisach  na podstawie art.127 ust.19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo 

Oświatowe, lub innej pomocy terapeutycznej w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego 

dziecka, oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług specjalistów. 

d)  Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze Powiatu Płońskiego.  

e) Prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań w ramach programu „Za życiem”. 

f) Zapewnienie pomocy dydaktycznych i terapeutycznych niezbędnych dla realizacji 

wspomagania, a którymi nie dysponuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku. 

g) Poinformowanie rodziców o źródłach finansowania realizacji programu „Za życiem”. 

7. Czas pracy Specjalistów będzie określony w indywidualnych umowach.  

 

Część I zamówienia. 

 

Specjalność I – pełnienie funkcji fizjoterapeuty, rehabilitanta. Zamawiający w tej części zamówienia 

przewiduje maksymalnie łącznie 500 godzin do realizacji w 2020 roku.  

Do realizacji zamówienia w części I Zamawiający wybierze maksymalnie 6 osób, które złożą 

najkorzystniejszą ofertę (liczba realizowanych godzin przez poszczególnych Wykonawców będzie 

uzgadniania z każdym z nich indywidualnie). 
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Do głównych zadań Wykonawcy będzie należeć: 

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, 

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w 

szczególności rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, 

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, 

4) realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na 

warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz – w zależności od potrzeb dziecka – 

dodatkowych usług rehabilitantów, fizjoterapeutów,  

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze Powiatu Płońskiego.  

6) udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia 

niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, 

7) prowadzenie fizjoterapii i rehabilitacji.  

Niezbędne kwalifikacje do wykonania usługi: 
 

 studia wyższe w zakresie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej oraz przygotowanie pedagogiczne. 

 

Część II zamówienia : 

 

Specjalność V –pełnienie funkcji neurologopedy. 

 

Zamawiający w tej części zamówienia przewiduje maksymalnie łącznie 175 godzin do realizacji w 

2020 roku.  

Do realizacji zamówienia w części V Zamawiający wybierze maksymalnie 5 osób, które złożą 

najkorzystniejszą ofertę (liczba realizowanych godzin przez poszczególnych Wykonawców będzie 

uzgadniania z każdym z nich indywidualnie). 

 

Do głównych zadań Wykonawcy będzie należeć: 
 

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, 

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w 

szczególności neurologopedycznej, 
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3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, 

4) realizowanie z zespołem innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na 

warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych 

usług terapii neurologopedycznej, 

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze Powiatu Płońskiego,  

6) udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia 

niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;, 

7) prowadzenie terapii neurologopedycznej. 

Kwalifikacje niezbędne do wykonania usługi: 

 studia wyższe w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne oraz studia podyplomowe w 

zakresie neurologopedii, lub 

 studia wyższe, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie 

placówki, studia podyplomowe w zakresie logopedii posiada przygotowanie pedagogiczne oraz studia 

podyplomowe w zakresie neurologopedii.  

 
 

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot został zrealizowany w terminie: 

Część I – 01.04.2020r. - 18.12.2020r. 

Część II – 01.04.2020r. - 18.12.2020r. 

 

V. Oferta powinna zawierać: 

1 Ofertę cenową – załącznik Nr 1 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik Nr 2 

3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje Wykonawcy.  

VI. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Poradni w godz. 8.00 – 16.00 (w zamkniętej 

kopercie z napisem: Program „Za życiem”) lub listownie na adres: Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, ul. Wolności 8/10, 09-100 Płońsk z napisem: Program „Za życiem”. 

Część………(wskazać nr części) 
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2. Ofertę należy złożyć zgodnie z wytycznymi punktu VI.1. w terminie do 27 marca 2020 r., do 

godziny 10.00.  

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Wykonawcy zobowiązani są sporządzić ofertę zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2) Do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty 

wymagane zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub ręcznie, w sposób 

zapewniający trwałość i czytelność tekstu. 

4) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz podpisane lub parafowane 

przez Wykonawcę. 

5) Oferta winna być zszyta lub spięta. 

6) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą by przez niego parafowane. 

7) Na kopercie powinny być wskazane nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez otwierania można 

było odesłać ofertę, w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

 

4.  Miejsce otwarcia ofert 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2020 r., o godzinie 10.30 w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Płońsku, ul. Wolności 8/10   

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w 

niniejszym dokumencie.  

2. Znajdują się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

VIII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

 

1. Wykonawca określi cenę brutto za jedną godzinę realizacji programu kompleksowego wsparcia 

dla rodzin „Za życiem”.  
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2. Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia określonego w Opisie przedmiotu 

zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.  
3. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie 

podlega zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.  
4. Ceny podane w Formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  
5. Cena brutto winna obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym koszt dojazdu do domu uczestnika terapii/miejsca wykonywania usługi 

wskazanej przez Zamawiającego, koszt pracy w zespole wczesnego wspomagania.  
6. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub 

pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.  
 

IX. Kryteria, którymi będzie kierował się Zamawiający przy składaniu ofert oraz sposób oceny 

ofert.   

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

cena - 80%  
         lata pracy z dziećmi w wieku 0-7 lat – 20% 

2. W każdym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

3. Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za 1 godzinę, podanej przez 

Wykonawcę w formularzu Oferty.  
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:  

C = 
C min 

---------- X 100 pkt = …........... pkt 
 Co 

gdzie: C min  - cena brutto oferty najtańszej spośród złożonych  
                     Co- cena brutto oferty cenianej 

 

4. Kryterium  "lata pracy z dziećmi w wieku 0-7 lat” będzie rozpatrywane na podstawie 

doświadczenia osoby skierowanej do realizacji usługi. 

5. Zamawiający przyzna punkty wg następującej formuły: 

a) za każdy zakończony rok pracy z dzieckiem w wieku 0-7 lat Zamawiający przyzna 10 pkt 

(maksymalnie 50 pkt.) 

b) dodatkowo Zamawiający przyzna 10 pkt. (za każdy rok) maksymalnie 50 pkt. jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w.w praca wykonywana była w zakresie: 

 fizjoterapii, rehabilitacji (Specjalność I) 

 neurologopedii (specjalność V)  

c) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, stanowiących sumę 

punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego 

kryterium, obliczonego wg wzoru: 

P = C x 80% + LP x 20% 
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gdzie: C - liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „cena”  

           LP - liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „lata pracy z dziećmi w wieku 0-7 

lat” 

X. Informacje  dotyczące wyboru oferty:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, w wypadku gdy zaproponowane 

oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

ZATWIERDZAM 
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Załącznik nr 1do zapytania ofertowego  
 

 
 

……….…………………………. 
         Dane Wykonawcy 
………………………………….. 

………………………………….. 
………………………………….. 

(nazwa, adres, telefon, e-mail) 

 

 

Formularz oferty 
  

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja zadań wiodącego 

ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Płońskiego, określonych 

w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących 

ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712). składam ofertę oferując 

wykonanie zamówienia na: 

Część …….…: 

1. Pełnienie funkcji ……………………………………………………... 

 

Cena brutto za 1 godz. zegarową Cena brutto za 1 godz. zegarową 

(słownie) 

 

 
 

 

Słownie 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

2. Oświadczam, że prowadzę/łam zajęcia z dzieckiem w wieku 0-7 lat przez okres ………….. lat. 

3. Oświadczam, że posiadam praktyczne doświadczenie w zawodzie ………………… - 

……………. lat. 

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

 
………………………..dnia………….                                          …………………………………..      

  ( podpis Wykonawcy ) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
 

 

 
 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 
Ja,………………………………………………………..………. /imię i nazwisko/ 

 

urodzona/y. ……………..…………………………………………..  /data urodzenia/ 
 

w ……………………………..., /miejsce urodzenia/  

zamieszkała/y ………………………………………………………...................................................  

……………………………………………………………………………………………………………… 
     /adres zamieszkania/ 

 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: 

a) Oferuję przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w zapytaniu 

ofertowym.  

b) Znajduję się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz przyjmuję bez zastrzeżeń 

wymagania zawarte w jego treści. 

 

 
 

…………………………………                               ……..……………………………… 

                Miejscowość, data                                                                     czytelny podpis 
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