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ROZEZNANIE CENOWE
dotyczące przeprowadzenia zajęć dodatkowych - specjalistycznych – zajęcia gimnastyki korekcyjne
dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczającym do Przedszkola Niepublicznego SMYKI w ramach
projekt „Smyki na dobry start” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego
na lata 2014-2020
Osoba uprawniona do kontaktów:
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach
i proceduralnych: Anna Gorzkowska e-mail: kontakt@smyki.com.pl, tel: 609 308 613

merytorycznych

Opis szczegółowy przedmiotu:
dotyczące realizacji dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych – specjalistycznych- zajęcia
gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego
SMYKI oraz ich rodziców w ramach projektu „Smyki na dobry start” .
Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dany zakres.
Kod CPV: 8011000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego
 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami realizatora projektu.
 W okresie: od momentu podpisania umowy – sierpień 2020.
Zakres zajęć gimnastycznych korekcyjnej:
Wymagania dotyczące prowadzącego:
Specjalista/ Specjalistka w zakresie gimnastyki korekcyjnej musi posiadać:
Ukończone studia wyższe zawierające gimnastykę korekcyjną i/lub kursy kwalifikacyjne i/lub studia
podyplomowe z tego zakresu. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, kompetencja
pedagogiczne.
W przypadku składania oferty przez podmiot (firmę) należy wykazywać doświadczenie zgłaszanej
w ofercie osoby prowadzącej, a nie sumę doświadczenia danego podmiotu w świadczeniu usługi tzn.
suma doświadczenie kilku osób prowadzących.
Zamawiający wymaga osobistego świadczenie usługi przez osobą prowadzącą zgłoszoną w odpowiedzi
na rozeznania. W przypadku niemożliwości prowadzenia przez nią zajęć w danych terminie, Wykonawca
zapewni innego wykonawcę usługi o równoważnych bądź wyższych kwalifikacjach. O zmianie należy
poinformować Zamawiającego pisemnie w terminie maksymalnie 1 dniowym od rozpoczęcia się
danych zajęć.
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Obowiązki w ramach zakresu:
 Udział w rekrutacji dzieci na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
 Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej polegających na korygowaniu wad postawy, płaskostopia,
kolan, skorygowaniu istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej (o ile jest możliwość) do
stanu prawidłowego.
 Zajęcia będą prowadzone dla ok. 36 dzieci ze stwierdzonymi wadami postawy.
 Opieka nad dziećmi.
 Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami realizatora projektu.
 Prowadzenie średnio 4 godziny miesięcznie zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 Zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego
po rozstrzygnięciu rozeznania.
 Łącznie: 28 godzin
 W okresie: od momentu podpisania umowy – sierpień 2020..
Dodatkowe wymagania:
Nie dotyczy
Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena ofertowa (waga kryterium 100 %) (Pc),
Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
 wypełniony formularz Oferty (załącznik nr 1) wraz z załącznikami:
- ewentualne pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
- wyciąg z CEIDG lub KRS (jeśli dotyczy)
- referencje, opinie,
- dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 oświadczenie RODO (załącznik nr 2)
Dokumenty można złożyć w postaci kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem

Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy złożyć do 28.02.2020r do godzin 16:00 w formie:
- elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: kontakt@smyki.com.pl
- osobiście w biurze projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk.
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