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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Opoczno, dnia 23 września 2014 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA 

ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA  

ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z PSYCHOLOGIEM   

w ramach projektu 

 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. 
 

Oznaczanie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

80000000 - 4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 

 

80110000 - 8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego. 

 

  

1. Zamawiający. 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” S.C. M. Pawlik, A. Klimek 

ul. Kopernika 16 E 

26 – 300 Opoczno 

mailto:info@akademia-przedszkolaka.com


  
Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka, ul. Kopernika 16E, 26-300 Opoczno, 

Dyrektor oświatowy Agnieszka Klimek tel. 601 668 592, Kierownik administracyjny Maria Pawlik 
tel.663 380 312 e-mail: info@akademia-przedszkolaka.com, www.akademia-przedszkolaka.com 

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest świadczenie usługi w zakresie prowadzenia zajęć           

z psychologiem w ramach projektu „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Pierwsza Uczelnia Twojego 

Dziecka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia z psychologiem będą przeprowadzane           

w okresie od października 2014 r. do końca czerwca 2015 r. w ilości 10 godzin miesięcznie od 

poniedziałku do piątku na terenie placówki przedszkolnej objętej projektem, tj. w Akademii 

Przedszkolaka, ul. Kopernika 16 E, 26 – 300 Opoczno. Czas trwania zajęć jest dostosowany do wieku       

i możliwości rozwojowych dzieci. Plan zajęć z podaniem terminu będzie wynikać z harmonogramu 

uzgodnionego wcześniej z dyrektorem przedszkola i koordynatorem projektu.  

Prowadzący zajęcia będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych 

dla dzieci.  

Wykonawca zobowiązuje się do: 

- świadczenia usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy tego 

typu usługach, 

- terminowego wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją usługi, 

- poprawności przedstawianych dokumentów w tym: ewidencji czasu pracy, harmonogramów, dziennika 

zajęć, itp. 

- Wykonawca opracuje tematykę zajęć uwzględniając rezultaty zawarte we wniosku  o dofinansowanie, 

- monitorowania postępów Uczestników/Uczestniczek Projektu zakwalifikowanych do udziału                

w zajęciach, 

- prowadzenia dokumentacji z prowadzonych zajęć: dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę 

obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych w wersji papierowej, 

- Wykonawca opracuje wszystkie materiały na potrzeby pracy z dziećmi, w tym m.in. kartę pracy 

psychologa, opinię psychologiczną i przekaże do akceptacji Zamawiającemu. 

- raportowanie o postępie realizowanych zajęć oraz o ewentualnych nieprawidłowościach w tym              

o nieobecności uczestników/uczestniczek projektu,  

- prowadzenia ewidencji czasu pracy, 

- przekazywania dokumentacji z przeprowadzonych zajęć po przepracowaniu całego miesiąca do 

Koordynatora projektu, 

- współpraca z Koordynatorem oraz Asystentem projektu w zakresie monitoringu oraz ewaluacji projektu,  

3. Rodzaj umowy:  

3.1. Umowa zlecenie 

3.2. Wymiar czasu pracy w projekcie wynosi 10 godz. miesięcznie, co zostanie potwierdzone miesięczną 

ewidencją czasu pracy. 
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4. Termin wykonania zlecenia. 

 PAŹDZIERNIK 2014 r. – 30 CZERWIEC 2015 r. 

5. Grupa docelowa: 24 uczestników/uczestniczek w wieku 3 lata. 

6. Wiedza i doświadczenie. 

Wykonawca usługi powinien posiadać: 

Kryterium formalne: 

- wykształcenie magisterskie kierunkowe, 

- kwalifikacje do pracy na stanowisku psychologa. 

Kryterium obligatoryjne: 

- doświadczenie w pracy z dziećmi 

- szkolenia będą dodatkowym atutem. 

7. Opis sposobu przygotowania oferty.  

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się dokładnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu do 

składania ofert. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferent powinien przedstawić swoją 

ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – załącznik nr 1 oraz CV. Wyłoniony 

Wykonawca na podstawie złożonej poprawnie oferty zobowiązuje się do złożenia przed podpisaniem 

umowy, kserokopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.  

Ponadto powinien złożyć: 

- oświadczenie, iż obciążenie wynikające z wykonywania innych umów nie wyklucza możliwości 

prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu oraz że czas pracy (biorąc pod uwagę 

wszystkie umowy) nie przekroczy limitu 240 godzin miesięcznie czasu jego pracy, 

- oświadczenie że nie jest powiązany z Beneficjentem kapitałowo ani osobowo 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi 

w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii     

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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8. Miejsce oraz termin składania ofert. 

8.1. Oferty należy składać do 8 października 2014 r. do godziny 12.00  

a) pocztą tradycyjną na adres: (liczy się data wpływu do Akademii Przedszkolaka) 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” S.C. M. Pawlik, A. Klimek 

ul. Kopernika 16 E 

26 – 300 Opoczno 

b) osobiście do siedziby Biura Projektu na adres: 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” S.C. M. Pawlik, A. Klimek 

ul. Kopernika 16 E 

26 – 300 Opoczno 

c) w formie elektronicznej na e-mail: 

info@akademia-przedszkolaka.com 

8.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

8.3. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty upływa w dniu                

8 października  2014 r. o godz. 14.00. 

8.4. Do wybranego podmiotu w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie. 

8.5. Zlecenie będzie wykonywane na podstawie umowy zawartej przez Zleceniodawcę ze Zleceniobiorcą. 

 

8.6. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu 

tej czynności Wykonawców którzy złożyli oferty. 
. 

 

8.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie złożenia  zamówienia w przypadku oferty, której wartość 

kwoty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel w budżecie projektu. 

 

8.8. Zamawiający podpisze umowę zlecenie niezwłocznie po skierowaniu zamówienia do Wykonawcy    

w którym poinformuje o dniu podpisania umowy. 

 

8.9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

9. Kryteria i sposób oceny ofert. 

9.1. W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto wyrażoną w polskich złotych. 

9.2. Głównym kryterium wyboru oferty jest cena 70% oraz doświadczenie 30%. 
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Kryterium nr 1 – cena – waga 70% 

Kryterium nr 2 – doświadczenie – waga 30% 

 

 

Kryterium nr 1: cena - ocena będzie dokonywana według wzoru: 

 

               C min       

W1  =                   x  100 pkt. x 70 % 

                C n 

 

 cena – cena brutto za realizację 1 godziny zajęć (30 minut) 

 

  gdzie: W1    -  punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”, 

 C min  -  najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców, 

 C n    -  cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego”. 

 

 

Kryterium nr 2: doświadczenie – ocena będzie dokonywana według wzoru 

 

                  D n 

W2=     ------------ x 100 pkt x 30 % 

     D max 

 

  gdzie: W2– punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”, 

 D n – liczba lat prowadzenia zajęć z psychologiem przez Wykonawcę „badanego”  

 D max – największa liczba lat prowadzenia zajęć z psychologiem wśród 

przedstawionych ofert przez Wykonawców 

  

 

 

 

 

 

Końcowa cena oferty będzie dokonywana według wzoru: 

 

W = W1 + W2 

 

  gdzie: W – suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryteriach oceny 

oferty  

 W1 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium nr 1  

 W2 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium nr 2 

10. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami. 

 

Pani Agnieszka Klimek – Dyrektor przedszkola 

ul. Kopernika 16 E 

26 – 300 Opoczno 

Tel: 601 668 592 

oraz 

Pani Małgorzata Mlonka – Koordynator Projektu 

Tel: 509 021 050 

 

E-mail: info@akademia-przedszkolaka.com 
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