
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  miejsc  na  studiach  podyplomowych  na
kierunkach:  Wczesne  wspomaganie  rozwoju  małych  dzieci  z  zaburzeniami
rozwojowymi  i  niepełnosprawnością  oraz  Oligofrenopedagogika  dla  czynnych
zawodowo  nauczycieli  5  płockich  przedszkoli  z  terenu  Miasta  Płocka,  w  ramach
realizacji projektu konkursowego pn.: „Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty
edukacyjnej  przystosowanej  do  potrzeb  dzieci  niepełnosprawnych  w  5  płockich
przedszkolach”,  o  numerze  RPMA.10.01.04-14-1639/15, współfinansowanego  ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2. Zamówienie podzielone jest na 2części. 
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

4. Podział zamówienia na poszczególne części, liczbę uczestników i tematykę studiów 
przedstawia Tabela 1:

Tabela1

Części Nazwa Liczba
uczestników

1
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z 
zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością 

2

2
Oligofrenopedagogika

3

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania 
ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych 
Zamawiającemu
w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego. 

6. Świadczenie usługi  przez Oferenta będzie przebiegać na warunkach określonych  
w  niniejszym  zapytaniu  ofertowym  oraz  w  umowie  między  Oferentem  a
Zamawiającym.

7. Usługa zawiera wydatki związane z pełną organizacją i przeprowadzeniem studiów
podyplomowych, m.in. wynagrodzenie wykładowców; wynajęcie/eksploatacja sal (w
tym w razie potrzeby sali dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami);
materiały  szkoleniowe,  podręczniki  (w  tym  w  razie  potrzeby   dostosowanych  do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami), sprzęt techniczny (w tym w razie potrzeby
dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), wyposażenie sal niezbędne
do  przeprowadzenia  studiów,  ewentualne  dojazdy  wykonawcy  do  miejsca
świadczenia  usługi,  noclegi  i  wyżywienie  wykonawcy  w  miejscu  realizacji  usługi,
dyplomy  potwierdzające  ukończenie  studiów  wraz  z  opisem  osiągniętych  efektów
uczenia się wydane przez uprawnione instytucje/osoby.
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach Części 1
Zamówienie obejmuje następujące zadania:

1. zapewnienie  2  miejsc  dla  Uczestników  projektu  na  studiach  podyplomowych  na
kierunku „Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
i  niepełnosprawnością”  odbywających  się  w roku akademickim 2016/2017.  Studia
powinny zakończyć się do końca lipca 2017 r.

2. realizacja  studiów  podyplomowych  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131)

3. uczestnictwo w studiach pozwoli   nabyć umiejętności  oraz   zdobyć kwalifikacje  do
prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

4. po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
(Dz. U. nr 196, poz. 1167).

5. właściwe udokumentowanie przeprowadzonych studiów podyplomowych:
a) Oferent   zawrze   z   Zamawiającym  umowę  na  przeprowadzenie   studiów

podyplomowych, 
b) Oferent  przekaże  szczegółowy program studiów wraz z informacją o osobach

prowadzących zajęcia i harmonogramem sesji zjazdowych,
c) Oferent  zobowiązany  będzie  prowadzić  listy  obecności  zgodnie  z  formatem

przekazanym przez Zmawiającego i przekazywać je co kwartał Zamawiającemu,
d) Oferent   zobowiązany   będzie   udokumentować  podniesienie  wiedzy  i

umiejętności  przez  Uczestników i  przekazać  kserokopie  kart  egzaminacyjnych
Zamawiającemu

e) Oferent  zobowiązany  będzie  po ukończeniu studiów wystawić Uczestnikowi
studiów świadectwo ich ukończenia (dyplom),

f) Oferent   zobowiązany   będzie   przygotować   protokół   potwierdzający
zrealizowanie usługi.

6. Oferent zobowiązany jest do przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w
projekcie  informacji,  że  projekt  w  którym  uczestniczą  uzyskał  dofinansowanie  ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014  -2020  w  formie
odpowiedniego  oznakowania  pomieszczeń  (wzór  zostanie  udostępniony  przez
Zamawiającego), w których odbywają się szkolenia/kursy oraz przekazania informacji
w formie słownej w trakcie szkolenia/kursu.

7. Oferent  zobowiązany jest  oznaczać znakiem Unii  Europejskiej,  znakiem Funduszy
Europejskich  oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa – marką Mazowsze
(wzór  zostanie  udostępniony  przez  Zamawiającego)  dokumenty  
i  materiały  dla  osób  uczestniczących  w  studiach,  np.  zaświadczenia,  certyfikaty,
materiały  informacyjne,  programy,  listy  obecności,  prezentacje  multimedialne,
kierowaną do nich korespondencję. 

8. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu m.in.:
a) Psychologia rozwoju małego dziecka
b) Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego
c) Rozwijanie umiejętności społecznych małego dziecka
d) Organizacja i standardy wczesnego wspomagania rozwoju, analiza programów 

wczesnego wspomagania
e) Wspomaganie rozwoju ruchowego, mowy i komunikacji i rozwoju poznawczego
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f) Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną
g) Diagnoza dzieci  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
h) Podstawy edukacji i terapii dzieci z całościowymi zaburzenia rozwoju
i) Praca z dzieckiem  z  Zespołem Aspergera i autyzmem wysoko funkcjonującym
j)  Zaburzenia rozwojowe małego dziecka
k) Terapia behawioralna i poznawczo-behawioralna we wczesnym wspomaganiu
l) Problemy rodziny z dzieckiem chorym, niepełnosprawnym
m)  elementy oddziaływań rehabilitacyjnych i wsparcia rodziny

W ramach Części 2
Zamówienie obejmuje następujące zadania

1. zapewnienie  3  miejsc  dla  Uczestników  projektu  na  studiach  podyplomowych  na
kierunku „Oligofrenopedagogika” odbywających się w roku akademickim 2016/2017.
Studia powinny zakończyć się do końca lipca 2017 r.

2. realizacja  studiów  podyplomowych  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131)

3. celem  Studiów  Podyplomowych  jest  wyposażenie  słuchaczy  posiadających
przygotowanie  pedagogiczne do zawodu nauczyciela/  nauczyciela  wychowawcy  w
kwalifikacje  uprawniające  do  prowadzenia  zajęć  edukacyjnych  i  edukacyjno-
rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

4. po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
(Dz. U. nr 196, poz. 1167).

5. właściwe udokumentowanie przeprowadzonych studiów podyplomowych:
g) Oferent   zawrze   z   Zamawiającym  umowę  na  przeprowadzenie   studiów

podyplomowych, 
h) Oferent  przekaże  szczegółowy program studiów wraz z informacją o osobach

prowadzących zajęcia i harmonogramem sesji zjazdowych,
i) Oferent  zobowiązany  będzie  prowadzić  listy  obecności  zgodnie  z  formatem

przekazanym przez Zmawiającego i przekazywać je co kwartał Zamawiającemu,
j) Oferent   zobowiązany   będzie   udokumentować  podniesienie  wiedzy  i

umiejętności  przez  Uczestników i  przekazać  kserokopie  kart  egzaminacyjnych
Zamawiającemu

k) Oferent  zobowiązany  będzie  po ukończeniu studiów wystawić Uczestnikowi
studiów świadectwo ich ukończenia (dyplom),

l) Oferent   zobowiązany   będzie   przygotować   protokół   potwierdzający
zrealizowanie usługi.

6. Oferent zobowiązany jest do przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w
projekcie  informacji,  że  projekt  w  którym  uczestniczą  uzyskał  dofinansowanie  ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014  -2020  w  formie
odpowiedniego  oznakowania  pomieszczeń  (wzór  zostanie  udostępniony  przez
Zamawiającego), w których odbywają się szkolenia/kursy oraz przekazania informacji
w formie słownej w trakcie szkolenia/kursu.

7. Oferent  zobowiązany jest  oznaczać znakiem Unii  Europejskiej,  znakiem Funduszy
Europejskich  oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa – marką Mazowsze
(wzór  zostanie  udostępniony  przez  Zamawiającego)  dokumenty  
i  materiały  dla  osób  uczestniczących  w  studiach,  np.  zaświadczenia,  certyfikaty,
materiały  informacyjne,  programy,  listy  obecności,  prezentacje  multimedialne,
kierowaną do nich korespondencję. 
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8. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu m.in.:
a) Oligofrenopedagogika
b) Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
c) Edukacja i rehabilitacja osób z  niepełnosprawnością intelektualną 
d) Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej 
e) Modele i metody badań osób z niepełnosprawnością intelektualną 
f) Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną 
g) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
h) Metody pracy i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
i) Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością 
j) Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy 
k) Praktyka
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