Orzesze, 17.06.2020r.
OTN/1115/2020
Ośrodek Terapii Nerwic
dla Dzieci i Młodzieży
ul. Mikołowska 208, 43-187 Orzesze
Zapytanie ofertowe na prowadzenie terapii logopedycznej
I.

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Terapii Nerwic
dla Dzieci i Młodzieży
ul. Mikołowska 208, 43-187 Orzesze
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem procedur przewidzianych Ustawą z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), na podstawie
art. 4 pkt 8 Ustawy, albowiem wartość zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych
równowartości

30

000

euro.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem zasady konkurencyjności określonej w
Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS ponieważ wartość zamówienia nie
przekroczy 20 000 zł netto.
Przedmiotem

zamówienia

jest

prowadzenie

terapii

logopedycznej

w

siedzibie

Zamawiającego
w ramach projektu pn.: „Terapeutyczny Oddział Dzienny II (TOD) w wymiarze 2 godzin
tygodniowo,
tj. 208 godzin w okresie trwania projektu oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji na
potrzeby realizowanego projektu.
III.

RODZAJ ZATRUDNIENIA: umowa cywilno-prawna.

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.07.2020 r. – 30.06.2022 r.
Terapia logopedyczna – 208 godzin.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać specjalizację w dziedzinie
logopedii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, niezbędną wiedzę i doświadczenie
zawodowe - minimum 100 godzin zegarowych w ostatnich 3 latach w przedmiocie
zamówienia.

VI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.
2. Oferta powinna zawierać dyplom potwierdzający kwalifikacje.
3. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów
do wglądu lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
4. Złożona oferta w cenie brutto jest niezmienna przez cały okres trwania umowy.
VII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej, poczty
tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Ośrodek Terapii Nerwic dla
Dzieci

i

Młodzieży,

43-187 Orzesze, ul. Mikołowska 208 do dnia 26.06.2020r. do godz. 12:00 (Kancelaria
Dyrektora).
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.06.2020r o godz. 12:10.
3. Niezwłocznie

po

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

Zamawiający

zawiadamia

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę
(firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej
wyboru.

4. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa wyżej na stronie internetowej
Zamawiającego: www.otnorzesze.pl oraz www.otnorzesze-bip.slaskie.pl.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zapytanie ofertowe zamieszcza na stronie: www.otnorzesze.pl oraz www.otnorzeszebip.slaskie.pl.
VIII.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy wg kryterium: najniższa cena brutto za 1
godzinę zajęć.
IX.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (32) 221 56 70, e-mail:
kancelaria@otnorzesze.pl.
X.

ZAŁĄCZNIKI

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

Projekt „Terapeutyczny Oddział Dzienny II (TOD)” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

