
     

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia i/lub kursu dla czynnych
zawodowo nauczycieli Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w
Płocku, w ramach realizacji projektu pn.: „Przedszkolaki na medal - wysoka jakość
edukacji  w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla
dzieci  ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

2. Zamówienie podzielone jest na 2 części. 

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

I Szkolenie pn. sensoplastyka I i II stopnia 13

II
Kurs nadający uprawnienia Certyfikowanego Terapeuty 
Ręki

12

5. Zamawiający  zastrzega sobie  prawo odwołania  przetargu bez podania  przyczyny,
bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

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

7. Ilekroć  w zamówieniu  jest  mowa o Uczestniku  projektu  należy  przez  to rozumieć
czynnego  zawodowo  nauczyciela  Miejskiego  Przedszkola  z  Oddziałami
Integracyjnymi nr 31 w Płocku.

8. Z  udziału  w  postępowaniu  wyłączone  są  osoby  będące  pracownikami
Zamawiającego. 

9. Przekazywana wiedza ma na celu zdobycie przez nauczycieli  aktualnej wiedzy nt.
możliwości  wykorzystywania  różnych  metod  i  form  pracy  z  dziećmi  w  wieku
przedszkolnym oraz wspomagania ich rozwoju.

10. Szkolenie/Kurs będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi  nr  31  w  Płocku.  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić
sprzęt/urządzenia/dostęp  podczas  szkolenia  do  programów,  niezbędnych  do
przeprowadzenia danego szkolenia, których nie posiada przedszkole.
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11. Cena  oferty zawiera  wszystkie wydatki  związane  z  przeprowadzeniem
szkolenia/kursu np.: wynagrodzenie wykładowcy, materiały szkoleniowe, podręczniki
(w tym w razie potrzeby  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami),
ewentualny sprzęt techniczny/programy (w tym w razie potrzeby dostosowany/e do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami),  zaświadczenie/certyfikat potwierdzające
ukończenie  szkolenia/kursu  wraz z opisem osiągniętych efektów uczenia się
wydane przez uprawnione instytucje/osoby.

12. Po zakończeniu szkolenia/kursu Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające  zaliczenie  danego  szkolenia/kursu  przez  Uczestnika  oraz  nabycie
przez niego określonych kompetencji.

13. Terminy i godziny realizacji szkolenia/kursu powinny zostać dostosowane tak, by nie
zakłócać pracy placówki (preferowane będą godziny popołudniowe).

14. Wykonawca  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  szkoleniu/kursie,  np.:  zaświadczenia,
certyfikaty,  materiały  informacyjne,  programy  szkolenia/kursy,  prezentacje
multimedialne, kierowaną do nich korespondencję. 

15. W przypadku  wykonywania  w ramach  projektu  zadań  osobiście  przez  Oferenta  -
osobę samozatrudnioną:
a) obciążenie  z  tego  wynikające,  nie  może  wykluczać  możliwości  prawidłowej  i

efektywnej  realizacji  wszystkich  zadań  powierzonych  Oferentowi  w  ramach
zaangażowania zawodowego; 

b) łączne  zaangażowanie  zawodowe*  Oferenta,  niezależnie  od  formy
zaangażowania,  w  realizację  wszystkich  projektów  finansowanych  z  funduszy
strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych i innych podmiotów, nie przekroczy w trakcie wykonywania zadań w
ramach projektu łącznie 276 godzin miesięcznie;

c) wykonanie  zadań wynikających z umowy przez Oferenta będzie potwierdzane
protokołem sporządzonym przez Oferenta, wskazującym prawidłowe wykonanie
zadań,  liczbę  oraz  ewidencję  godzin  w  danym  miesiącu  kalendarzowym
poświęconych  na  wykonanie  zadań  w  projekcie.  Wzór  protokołu  zostanie
udostępniony przez Zamawiającego.

d) Spełnienie warunków, o których mowa pkt. a i b, zostanie zweryfikowane przed
podpisaniem umowy, poprzez złożenie przez Oferenta na wzorze udostępnionym
przez Zamawiającego stosownego oświadczenia.

* Do limitu  zaangażowania  zawodowego wlicza  się  także czas nieobecności  pracownika
związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, nie wlicza się natomiast
czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym.
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II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I - Szkolenie pn. sensoplastyka I i II stopnia

Szkolenie 1 stopnia
1. Celem  szkolenia  jest  poznanie  przez  Uczestników projektu  sposobów  wspierania

wszechstronnego  rozwoju  dzieci  poprzez  wykorzystanie  autorskiej  metody
„Sensoplastyka®”. 

2. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni m.in:
 znać  sposoby  przygotowania  ekologicznych  materiałów  plastycznych  oraz

techniki podczas których można je wykorzystać,
 potrafić  stymulować  zmysły  dzięki  wykorzystaniu  autorskiej  metody

„Sensoplastyka®”,
 znać korzyści płynące ze stosowania autorskiej metody „Sensoplastyka®”. 

3. Czas trwania: min. 4h dydaktyczne.
4. Forma: warsztatowa.
5. Termin: IV kwartał 2017 r.
6. Trener  prowadzący  szkolenie  powinien  posiadać  uprawnienia  do  prowadzenia

szkolenia tj. min. posiadać ukończone szkolenie Sensoplastyka® Trener II stopnia.
7. Zaliczenie  szkolenia  powinno  odbyć  się  na  podstawie  egzaminu  sprawdzającego

nabycie umiejętności wykorzystania metody w pracy terapeutycznej.
8. Ukończenie szkolenia 1 stopnia powinno nadawać uprawnienia do prowadzenia zajęć  

z elementami autorskiej metody „Sensoplastyka®”. 
9. Nauczyciele  po  ukończeniu  szkolenia  1  stopnia  powinni  otrzymać  dokumenty

potwierdzające nadanie uprawnień i ukończenia szkolenia.

Szkolenie 2 stopnia
1. W szkoleniu udział wezmą nauczyciele, którzy ukończyli w/w szkolenie 1 stopnia.
2. Celem  szkolenia  jest  nabycie  uprawnień  do  prowadzenia  szkoleń  z  metody

Sensoplastyka® lub jej elementów.
3. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni m.in:

 znać sposoby przygotowania barwników z produktów spożywczych, 
 rozwinąć własne kompetencje intra oraz interpersonalne,
 pogłębić  swoją  wiedzę  na  temat  samego  siebie  i  swojego  wpływu  na

podopiecznych.
4. Czas trwania: 6 - 8h dydaktycznych.
5. Forma: warsztatowa.
6. Termin: IV kwartał 2017 r.
7. Trener  prowadzący  szkolenie  powinien  posiadać  uprawnienia  do  prowadzenia

szkolenia tj. min. posiadać ukończone szkolenie Sensoplastyka® Trener II stopnia.
8. Zaliczenie  szkolenia  powinno  odbyć  się  na  podstawie  egzaminu  sprawdzającego

nabycie umiejętności wykorzystania metody w pracy terapeutycznej.
9. Ukończenie szkolenia 2 stopnia powinno nadawać uprawnienia do prowadzenia zajęć  

autorską metodą „Sensoplastyka®” .
10. Nauczyciele  po  ukończeniu  szkolenia  2  stopnia  powinni  otrzymać  certyfikat

upoważniający do prowadzenia zajęć autorską metodą „Sensoplastyka®”. 
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Część II - Kurs nadający uprawnienia Certyfikowanego Terapeuty Ręki

1. Celem  kursu  jest  uzyskanie  przez  Uczestników projektu  uprawnień  do  diagnozy  
i  prowadzenia  zajęć  z  zakresu  wspomagania  rozwoju  dziećmi  z  różnego  rodzaju
deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki.

2. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni m.in:
 znać techniki wykorzystywane w terapii ręki i ich efekty, szczególnie w kontekście

umiejętności i jakości pisania,
 posiadać  wiedzę  z  zakresu  budowy  anatomicznej  ręki,  prawidłowości  

i nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu,
 posiadać  wiedzę  z  zakresu  wpływu  funkcjonowania  ręki  na  inne  funkcje

organizmu oraz umiejętności i zachowanie dziecka.
3. Czas trwania: min. 22h dydaktyczne.
4. Forma: warsztatowa.
5. Termin: I kwartał 2018 r.
6. Trener prowadzący szkolenie powinien być min. specjalistą w dziedzinie neurologii

wieku rozwojowego, posiadać uprawnienia do prowadzenia certyfikowanych szkoleń
z zakresu Terapii ręki.

7. Zaliczenie  szkolenia  powinno  odbyć  się  na  podstawie  egzaminu  sprawdzającego
nabycie umiejętności wykorzystania metody w pracy terapeutycznej.

8. Ukończenie  szkolenia  1  stopnia  powinno  nadawać  uprawnienia  do  diagnozy  i  
prowadzenia zajęć z Terapii Ręki.

9. Nauczyciele  po  ukończeniu  kursu  powinni  otrzymać  dokumenty  potwierdzające
nadanie uprawnień i ukończenia kursu.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA CZĘŚCI I-II:

O  udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają
następujące warunki udziału w przetargu:

1)  Zamawiający  wymaga,   aby  Wykonawca   wykazał,  że  zorganizował  i  przeprowadził
należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Część I - minimum 5  szkoleń/kursów/warsztatów z zakresu sensoplastyki.
Część II - minimum 5 szkoleń/kursów/warsztatów z zakresu terapii ręki.

Na  potwierdzenie  powyższego  Wykonawca  załączy  do  oferty  oświadczenie  - Wykaz
zorganizowanych  szkoleń/kursów/warsztatów zgodnych  z  przedmiotem zamówienia  –  wg
wzoru załączonego do Ogłoszenia.

2) Zamawiający wymaga,  aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia  co najmniej
1  osobę,  która  spełnia  wymagania  przewidziane  dla  trenera  w  ramach  poszczególnych
części zamówienia i zrealizowała min. 5 szkoleń o wymaganej tematyce.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca załączy do oferty  oświadczenie -  Wykaz osób
skierowanych przez Wykonawcę  do wykonania zamówienia -  wg wzoru załączonego do
Ogłoszenia.
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Zamawiający  zastrzega,  iż  Wykonawca  nie  może  w  celu  wykazania  spełniania  w/w
warunków polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych innych podmiotów.

IV.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT DLA CZĘŚCI I-II

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

l.p. Kryterium Waga %
1 Cena 60
2 Doświadczenie personelu 40

1) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena najniższa
______________ x 60 pkt
cena badana

2) W ramach kryterium „Doświadczenie personelu” Zamawiający przyzna punkty w skali
punktowej  0  –  40  punktów  za  dysponowanie  min.  1  trenerem,  który  będzie  wykonywał
przedmiot zamówienia i który zrealizował:

- min. 5 szkoleń adresowanych do nauczycieli o wymaganej tematyce – 0 pkt.
- 6 -10 szkoleń adresowanych do nauczycieli o wymaganej tematyce – 15 pkt.
- 11 -15 szkoleń adresowanych do nauczycieli o wymaganej tematyce – 30 pkt.
- powyżej 15 szkoleń adresowanych do nauczycieli o wymaganej tematyce – 40 pkt.

W przypadku wykazania w ofercie więcej niż jednego trenera ocenie podlegał będzie ten
trener,  który  zrealizował  największą  liczbę  szkoleń adresowanych  do  nauczycieli  o
wymaganej tematyce.

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia
-  Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę  do wykonania zamówienia.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
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