Białystok, dnia 15.09.2017 r.
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 4/RP/BCA/RPOWP/2017
Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na
prowadzanie zajęć dodatkowych dla dzieci oraz zajęć Szkoły Rodziców w ramach projektu: „Rozwijaj
się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
1. Informacje ogólne
Zamawiający:
Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku,
15-762 Białystok

ul. Antoniuk Fabryczny 13,

NIP 5422799181
REGON: 052199283
2. Tryb udzielania zamówienia:
1) Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami rozeznania rynku, o której mowa w podrozdziale
6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 z dnia 19 lipca 2017 r. Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej
Zamawiającego www.przedszkoleaniolki.pl.
2) Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” (nr projektu: WNDRPPD.03.01.01-20-0013/15) w ramach Priorytetu III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1
Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020.
3. Przedmiot zamówienia:
1)

Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci
rozwijających ich kompetencje oraz zajęć Szkoły Rodziców skierowanych do Rodziców dzieci
uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Aniołki w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu”
Priorytetu III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
I. Pakiet zajęć dodatkowych dla dzieci
a) Zajęcia sportowe- zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i niezbędne na rynku pracy w
szczególności kreatywność, inicjatywność i przedsiębiorczość dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lata
polegające na doskonaleniu sprawności motorycznej i ruchowej, rozwijające: zwinność, szybkość,
koordynację ruchową, uczące zasad zdrowej rywalizacji, przestrzegania zasad, wzmacnianiu poczucia
własnej wartości. Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.
Zajęcia realizowane w 2 grupach przedszkolnych w wymiarze 1 godziny lekcyjnej(45 min.) tygodniowo na
grupę. Ilość godzin dydaktycznych na grupę/całkowita w czasie trwania umowy: 40/80.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
-wykształcenie

wyższe z przygotowaniem pedagogicznym lub studenci min. 2 roku studiów,

- kwalifikacje instruktora/trenera w zakresie proponowanych zajęć lub studia podyplomowe
uprawniające do prowadzenia zajęć,
- min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi.
W cenie zajęć Wykonawca
realizacji zajęć.

zobowiązany jest uwzględnić materiały, pomoce i sprzęt niezbędny do

b) Zajęcia plastyczno-sensoplastyczno-kulinarne- zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i
niezbędne na rynku pracy w szczególności kreatywność, inicjatywność i przedsiębiorczość dzieci w wieku
przedszkolnym 3-4 lata z wykorzystaniem różnych technik i materiałów, ćwiczące grafomotorykę dzieci i
rozwijające ich zdolności manualne. Zajęcia mają umożliwić wykorzystanie różnych zmysłów dzieci.
Zajęcia realizowane w 2 grupach przedszkolnych w wymiarze 1 godziny lekcyjnej(45 min.) tygodniowo na
grupę. Ilość godzin dydaktycznych na grupę/całkowita w czasie trwania umowy: 40/80.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
-wykształcenie

wyższe z przygotowaniem pedagogicznym lub studenci min. 2 roku studiów,
-studia podyplomowe lub kursy/szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć,
- min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi.
W cenie zajęć Wykonawca
realizacji zajęć.

zobowiązany jest uwzględnić materiały, pomoce i sprzęt niezbędny do

c) Zajęcia taneczno-teatralne - zajęcia umuzykalniające rozwijające kompetencje społeczne i niezbędne
na rynku pracy w szczególności kreatywność, inicjatywność i przedsiębiorczość dzieci w wieku
przedszkolnym 3-4 lata, mające na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej, uwrażliwianie na różne
elementy muzyki, tańca. Podczas zajęć dzieci nabywać będą umiejętności taneczne przez różnorodne
formy pracy: zabawy ruchowe z muzyką, ćwiczenie układów tanecznych, zabawy i ćwiczenia
uwrażliwiające dzieci na podstawowe elementy muzyki. Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.
Zajęcia realizowane w 2 grupach przedszkolnych w wymiarze 1 godziny lekcyjnej(45 min.) tygodniowo na
grupę. Ilość godzin dydaktycznych na grupę/całkowita w czasie trwania umowy: 40/80.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
-wykształcenie

wyższe z przygotowaniem pedagogicznym lub studenci min. 2 roku studiów,
-kwalifikacje instruktora/trenera w zakresie proponowanych zajęć lub studia podyplomowe lub
kursy /szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć,
-min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi,
-min. roczne doświadczenie w prowadzeniu grup tanecznych lub teatralnych.
W cenie zajęć Wykonawca
realizacji zajęć.

zobowiązany jest uwzględnić materiały, pomoce i sprzęt niezbędny do

d) Programowanie- zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne dzieci w wieku przedszkolnym 3-4
lata, mające na celu zapoznanie dzieci z robotami. Podczas zajęć dzieci nabywać będą umiejętności
programowania, kształtować logiczne i kreatywne myślenie, nabywać umiejętności pracy w grupie.
Zajęcia realizowane w 2 grupach przedszkolnych w wymiarze 1 godziny lekcyjnej(45 min.) tygodniowo na
grupę. Ilość godzin dydaktycznych na grupę/całkowita w czasie trwania umowy: 40/80.

Wymagania stawiane Wykonawcy:
-wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym lub kwalifikacje lub studia

podyplomowe uprawniające do prowadzenia zajęć lub studenci min. 2 roku studiów,
-ukończone kursy lub szkolenia z zakresu robotyki/programowania,
-minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi z zakresu programowania/robotyki.
W cenie zajęć Wykonawca
realizacji zajęć.

zobowiązany jest uwzględnić materiały, pomoce i sprzęt niezbędny do

e) Zajęcia naukowe- zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne, zaspokajające ciekawość
świata dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lata z dziedziny nauk przyrodniczych. Podczas zajęć dzieci będą
wykonywać eksperymenty i doświadczenia z dziedziny biologii, chemii, fizyki i techniki.
Zajęcia realizowane w 2 grupach przedszkolnych w wymiarze 1 godziny lekcyjnej(45 min.) tygodniowo na
grupę. Ilość godzin dydaktycznych na grupę/całkowita w czasie trwania umowy: 40/780.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
-wykształcenie

wyższe z przygotowaniem pedagogicznym lub studenci min. 2 roku studiów,
-studia podyplomowe lub kursy /szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć,
-min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi.
W cenie zajęć Wykonawca
realizacji zajęć.

zobowiązany jest uwzględnić materiały, pomoce i sprzęt niezbędny do

f) Zajęcia z języka angielskiego- zajęcia rozwijające kompetencje językowe dzieci w wieku
przedszkolnym 3-4 lata z nauki podstaw języka angielskiego poprzez zabawę.
Zajęcia realizowane w 2 grupach przedszkolnych w wymiarze: 3 latki- 2 godziny lekcyjnej(45 min.)
tygodniowo na grupę, 4-latki- 3 godziny lekcyjnej(45 min.) tygodniowo na grupę. Ilość godzin
dydaktycznych na grupę/całkowita w czasie trwania umowy: 3 latki-80, 4 latki- 120/200.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
-wykształcenie

wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
-posiadanie certyfikatu językowego,
-studia podyplomowe lub kursy /szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć,
-min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi.
W cenie zajęć Wykonawca
realizacji zajęć.

zobowiązany jest uwzględnić materiały, pomoce i sprzęt niezbędny do

II. Zajęcia w ramach Szkoły Rodziców
Zajęcia Szkoła Rodziców-zajęcia grupowe dla rodziców, których celem zajęć jest przygotowanie
rodziców do samodzielnego rozwiązywania sytuacji wychowawczych wymagających relacji z dziećmi,
wyeliminowanie zachowań niepożądanych, kształtowanie umiejętności społecznych, doskonalenie systemu
wychowawczego rodziny i wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców m. in. o tematyce: bariery
rodzicielskie, świadomość celów wychowania, poznanie i rozumienie uczuć własnych i dziecka, stawianie

jasnych granic i wymagań, zachęcanie dzieci do współpracy i samodzielności, udzielanie pochwał,
równości płci, niedyskryminacji.
Zajęcia realizowane w 2 grupach w wymiarze 12 spotkań (1 spotkanie - 60 min.) na grupę/projekt. Ilość
godzin na grupę/całkowita w czasie trwania umowy: 12/24.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
-wykształcenie wyższe, studia kierunkowe z zakresu psychologii,
-minimum dwa lata doświadczenia w pracy z dzieckiem i rodziną.
2) Zakres obowiązków Wykonawców:

a) opracowanie programu zajęć, przygotowanie i realizacja zajęć zgodnie z zatwierdzonym
programem,
b) comiesięczne przedkładanie karty czasu pracy,
c) dokumentowanie obecności uczestników/uczestniczek na zajęciach w dzienniki zajęć
pozalekcyjnych/listach obecności,
d) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji zajęć zgodnie z wytycznymi Kierownika projektu
oraz bieżąca kontrola frekwencji i monitorowania osiągnięć dzieci/Rodziców,
e) przygotowanie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych zajęć,
f) przygotowanie i przeprowadzenie obserwacji/diagnoz i/lub pre i post testów wiedzy oraz ankiet
na zakończenie zajęć oraz przygotowanie kompleksowego sprawozdania zawierającego
opracowanie min. wyników ankiet i testów.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
1)Udział w niniejszym postępowaniu mogą wziąć osoby fizyczne i prawne, które spełniają
wymogi w zakresie kwalifikacji i doświadczenia oraz nie są powiązane kapitałowo lub osobowo z
zamawiającym (beneficjentem).
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wykładowców na etapie realizacji umowy o ile
nowe zaproponowane przez Wykonawcę osoby będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie
mniejsze niż osoby wskazane w ofercie.
3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże spełnienia warunku
określonego w pkt. 1.
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Zajęcia realizowane będą w Przedszkolu Niepublicznym Aniołki w Białymstoku ul. Antoniuk
Fabryczny 13, 15-762 Białystok w terminie: PAŹDZIERNIK 2017 r. – SIERPIEŃ 2018 r.
W przypadku zajęć skierowanych do dzieci odbywać się one będą od poniedziałku do piątku, natomiast
zajęcia Szkoły Rodziców będą realizowane od poniedziałku do piątku i/lub w weekendy.
6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna lub umowa o współpracy.
7. Opis sposobu przygotowania ofert i informacja o dokumentacji dołączanej do oferty.
1) Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu
ofertowym. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujących realizacje
poszczególnych zajęć. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i
Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z
niniejszym zapytaniem.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone
jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
7) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
8) Forma oferty:
8.1 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
8.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości
8.3 Oferta powinna przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN.
9) Kompletna oferta powinna zawierać:
9.1 ofertę Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego (załącznik nr 1);
9.2 Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e
prawny/i Wykonawcy,
9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu do składania ofert,
9.4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 2),
9.5 CV ze zdjęciem i przebiegiem pracy zawodowej osoby prowadzącej zajęcia,
9.6 dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
lub studia podyplomowe albo kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć.
8. Warunki płatności: przelewem bankowym na konto w rozliczeniu miesięcznym na podstawie
złożonego rozliczenia godzin oraz wystawionego rachunku bądź faktury.
9. Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferty Wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena
uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z niezbędne do
prawidłowego i kompletnego wykonania całego przedmiotu zamówienia przez okres i na warunkach
określonych w złożonej ofercie. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert.
1)

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:

Kryterium nr 1: Cena oferty (Cof) – waga 100%
a) Sposób obliczania kryterium CENA – 100 % liczona wg wzoru:
Cmin
Cof

=

x 100 pkt.
Cof bad

gdzie:
Cof bad

– cena brutto badanej oferty w danej części zamówienia,

Cmin
– najniższa zaproponowana cena
niepodlegających odrzuceniu w danej części zamówienia.

brutto

spośród

ofert

ważnych,

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta to 100 pkt.
2)

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość
punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu w danej części zamówienia.

3)

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

4)

Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych oraz terminu
dostawy dłuższego niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5)

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny
udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
1) Ofertę należy złożyć w osobiście w Przedszkolu Niepublicznym Aniołki w Białymstoku w godzinach
8.00-17.00 ul. Antoniuk Fabryczny 13 z dopiskiem na kopercie „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie
ofertowe w trybie rozeznania rynku nr 4/RP/BCA/RPOWP/2017” lub drogą elektroniczną na adres:
biuro@przedszkoleaniolki.pl
2)

Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie
do 22.09.2017 r. do godz. 12.00.

3)

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma
data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie
będą rozpatrywane.

4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się
na ważną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem
formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferta podlegała odrzuceniu.
5)

Dokumenty powinny by sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

6)

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą
e- mail.

12. Informacje na temat zakresu wykluczenia:
Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
13. Pozostałe informacje i warunki unieważnienia postępowania.

1) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym
przez Zamawiającego.
2) Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: biuro@przedszkoleaniolki.pl

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmian warunków zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
c) jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje
uzyskania założonego efektu merytorycznego.
d) jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do
realizacji jego celu.
e) jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza przekracza wysokość środków finansowych jaką
Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia.
14. Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Formularz ofertowy- załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
2) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
– Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

