Wrocław, 29.01.2018

Zamawiający:
Fundacja Eudajmonia
ul. Borówkowa 5A
59-101 Polkowice
Osoba do kontaktu:
Sylwia Miaśkiewicz
Koordynator projektu
Tel. 698 679 799
Adres e-mail: s.miaskiewicz@eudajmonia.pl
Adres strony internetowej: www.eudajmonia.pl

ROZEZNANIE RYNKU
z dnia 29 stycznia 2018 r
Fundacja Eudajmonia zaprasza do przedstawienia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego
rozeznania rynku.
Niniejsze postępowanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Fundacja Eudajmonia beneficjent projektu „Rozwój szansą na przyszłość” realizowanego w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego
2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa 10, Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF, Nr
projektu RPDS.10.02.02-02-0003/17 poszukuje wykonawcy do przeprowadzenia III STOPNIOWEGO
KURSU DOSKONALĄCEGO: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM”.
1. Opis projektu
Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i szans na rozwój potencjału 80 uczniów/uczennic
oraz 45 nauczycieli/nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach
Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach poprzez udział uczniów/uczennic w
specjalistycznych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, indywidualnej i grupowej terapii,
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nowoczesnym doradztwie edukacyjno-zawodowym i wzmocnionej opiece
pedagogicznej oraz udziału nauczycieli/nauczycielek w kursach i szkoleniach.

psychologiczno-

W projekcie zaplanowano zrealizowanie następujących zadań:
1. Indywidualne zajęcia dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. W ramach
zadania zostaną zrealizowane następujące zajęcia dla uczniów: a. Logopedia z elementami
komunikacji alternatywnej; b. SI – aktywność ruchowa prowadzona w formie zabawy; c. EEG
Biofeedback; d. Rehabilitacja i masaż; e. Terapia ręki; f. Indywidualna terapia rozwijająca myślenie
matematyczne; g. Zajęcia z psychologiem; h. RSA Biofeedback.
2. Indywidualne zajęcia dodatkowe dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Kątach Wrocławskich. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące zajęcia dla uczniów: a.
Logopedia z elementami AAC; b. SI – aktywność ruchowa w formie zabawy; c. EEG Biofeedback; d.
Tomatis – stymulowanie dźwiękami CUN; e. Terapia ped z uwzględnieniem elementów
behawioralnych; f. Terapia czaszkowo-krzyżowa; g. Zajęcia z psychologiem; h. Rehabilitacja i masaż.
3. Grupowe zajęcia dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. W ramach
zadania zostaną zrealizowane następujące zajęcia dla uczniów: a. Dogoterapia; b. Hipoterapia; c.
Kółko humanistyczne; d. Kółko Małych Wynalazców; e. Zajęcia w pracowni ceramiki; f. Zajęcia
informatyczno-matematyczne; g. Taniec sportowy i terapia tańcem.
4. Grupowe zajęcia dodatkowe dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach
Wrocławskich. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące zajęcia dla uczniów: a.
Dogoterapia; b. Hipoterapia; c. Muzykoterapia; d. Taniec sportowy i terapia tańcem; e. Basen i
hydroterapia.
5. Wsparcie pedagogiczne dla uczniów ZSS w Wierzbicach i SOSW w Kątach Wrocławskich. W ramach
zadania zostanie wykonana diagnoza uczniów, dokonana przez zespół składający się z 4 specjalistów,
w efekcie której powstaną programy terapeutyczne dla uczniów, a następnie zostaną one
zrealizowane przez kadrę SOSW i ZSS. Monitorowaniem wdrażania programu terapeutycznego
zajmować się będzie oligofrenopedagog przydzielony każdemu uczniowi.
6. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej w ZSS w Wierzbicach oraz SOSW w
Kątach Wrocławskich. W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące zajęcia dla nauczycieli: a.
Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju; b. Diagnoza funkcjonalna młodzieży i
dorosłych z zaburzeniami rozwoju; c. Zachowania trudne u osób z zaburzeniami rozwoju; d.
Stosowana analiza zachowania; e. Seksualność osób z autyzmem, f. Terapia behawioralna dzieci z
autyzmem; g. Neurologopedia; h. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – uzyskanie kwalifikacji
potrzebnych do pracy w przedszkolu i klasach I-III; i. Biofeedback oddechowy RSA; j. Integracja
odruchów pierwotnych wg S. Goddard dla dzieci ze specjalnymi potrzebami; k. Diagnostyka i terapia
neurologopedyczna; l. Kurs dla Instruktorów Masażu Shantala; ł. Terapia NeuroTaktylna; m. Integracja
odruchów ustno-twarzowych; n. Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych; o.
Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemów z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się
porozumiewam"; p. Kinezjotaping w logopedii; r. Makaton – Program Językowy; s. Innowacyjne
metody pracy z dziećmi.
7. Doposażenie gabinetów w ZSS w Wierzbicach w pomoce terapeutyczne. W ramach zadania zostaną
doposażone następujące gabinety w ZSS w Wierzbicach: a. Pracownia BIofeedback; b. Pracownia
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psychologiczna; c. Pracownia logopedyczna; d. Pracownia ceramiczna; e. Pracownia informatyczna; f.
Gabinet integracji sensorycznej.
8. Doposażenie gabinetów w SOSW w Kątach Wrocławskich w pomoce terapeutyczne. W ramach
zadania zostaną doposażone następujące gabinety w SOSW w Kątach Wrocławskich: a. Pracownia
psychologiczna; b. Sala Integracji Sensorycznej; c. Gabinet logopedy i pedagoga behawioralnego; d.
Gabinet do stosowania Metody Tomatisa.
Całkowita wartość projektu- 853.748,25 zł
Miejsce realizacji projektu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich i Zespół
Szkół Specjalnych w Wierzbicach.
Czas realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r.

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie III stopniowego kursu doskonalącego „TERAPIA
BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM”, obejmującego łącznie 45 godzin dydaktycznych dla 22
uczestników projektu (nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach
Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach).
Czas realizacji zamówienia (przeprowadzenia 3 stopni kursu): luty- kwiecień 2018 r.
Miejsce realizacji zamówienia (przeprowadzenia 3 stopni kursu): Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Kątach Wrocławskich, ul. Drzymały 13, 55-080 Kąty Wrocławskie
3. Zakres czynności świadczonych przez Wykonawcę
W celu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:







przeprowadzenia III stopniowego kursu doskonalącego „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI
Z AUTYZMEM”, obejmującego łącznie 45 godzin dydaktycznych dla 22 uczestników projektu
„Rozwój szansą na przyszłość” z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
zapewnienia dyspozycyjności umożliwiającej realizację zamówienia,
przestrzegania zasady niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami i zasady równości szans, w tym równości płci w trakcie realizacji
zamówienia w ramach projektu,
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z tytułu nieprawdziwości
złożonej oferty, powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego,
wydania osobie przeszkolonej zaświadczenia/certyfikatu lub innego dokumentu
potwierdzającego ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji/kompetencji,
dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia pełnego
harmonogramu kursu.
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4. Wymagania wobec wykonawców (oferentów)
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający łącznie poniższe kryteria:




posiadający kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności
do wykonania przedmiotu zamówienia,
posiadający dyspozycyjność umożliwiającą realizację zamówienia,
posiadający mobilność i gotowość do przeprowadzenia kursu w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.

Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z
przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne
dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zamawiającego lub na
prośbę Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią
rozeznania rynku i złożonej oferty, postanowieniami umowy lub zlecenia usługi, a także zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne,
organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.
Zamawiający oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie
niniejszego zapytania oraz realizacji umowy. W przypadku gdy przekazywane dane lub informacje
będą stanowiły tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie zaznaczyć
charakter i zakres tych danych i informacji.
Wykonawcą / osobą realizująca usługę nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w
realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z
zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub
podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Oferent/wykonawca spełnia wymagania
opisane w niniejszym punkcie, zarówno przed wyborem wykonawcy, jak i po jego wyborze.
5. Wymagane oświadczenia i dokumenty:
Kompletna oferta powinna zawierać minimum:



wypełnioną wycenę (wzór w załączniku nr 1),
wypełnione oświadczenie posiadaniu wiedzy i umiejętności (wzór w załączniku nr 2)

6. Terminy i sposoby składanie ofert:
Terminy składania ofert:
Terminy składania ofert:

29.01.2018 r.- 08.02.2018 r. – rozpatrzenie ofert 09.02.2018 r
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Sposoby składania ofert:
Odpowiedź na niniejsze rozeznanie proszę przesyłać drogą mailową na adres
s.miaskiewicz@eudajmonia.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie zamawiającego; w tytule
wiadomości/na kopercie należy wpisać: „III stopniowy kurs doskonalący TERAPIA BEHAWIORALNA
DZIECI Z AUTYZMEM - wycena”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
7. Kryteria oceny ofert z wagami punktowymi:
Kryteria formalne:



spełnienie warunków udziału w zamówieniu,
przesłanie kompletnej oferty (2 załączniki)

Kryteria merytoryczne/cenowe:


cena (waga: 100%)

Przez cenę rozumie się stawkę brutto wraz z kosztami pracodawcy za 45 godz. dydaktycznych pracy
(III stopniowy kurs dla 22 osób).
Ocena kryterium zgodnie z wzorem:
cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana x 100
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.
W postępowaniu zostanie wyłoniona 1 oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (poda najniższą
cenę).
Z poważaniem,
Sylwia Miaśkiewicz
Koordynator projektu
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – formularz wycena
2) Załącznik nr 2 – oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia i umiejętności
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Załącznik nr 1
Dane oferenta:
Imię i nazwisko/ Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel./e - mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WYCENA
Dotyczy:
przeprowadzenia III stopniowego kursu doskonalącego „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI
Z AUTYZMEM”, obejmującego łącznie 45 godzin dydaktycznych dla 22 uczestników projektu (nauczycieli
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych
w Wierzbicach) w ramach projektu pn. „Rozwój szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przeprowadzenie III stopniowego kursu doskonalącego „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM”,
obejmującego łącznie 45 godzin dydaktycznych dla 22 uczestników projektu

Cena brutto brutto / 45 h (III stopniowy kurs dla 22 osób) :
Cena wykonania zamówienia brutto brutto
(w tym ew. składki ZUS) za 45 godzin
dydaktycznych (III stopniowy kurs dla 22 osób)
w złotych

……………………………………………………………………………..

słownie : …………………………………………………………..

Jednocześnie oświadczam, że:
1. Zapoznałem/łam się z warunkami rozpoznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
2. Uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu ostatecznego
terminu składania ofert.
3. Będąc świadomym odpowiedzialności cywilnej, oświadczam, iż dane i oświadczenia powyższe są
zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym
……………………………………………………………
Data i podpis Oferenta
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Załącznik nr 2

Dane oferenta:
Imię i nazwisko/ Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel./e - mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
O posiadaniu wiedzy, doświadczenia i umiejętności

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………..............................................., oświadczam,
że posiadam kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności w zakresie
określonym w niniejszym rozeznaniu rynku.

……………………………………………………………
Data i podpis Oferenta
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