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Łódź, 05.05.2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe 
 
Usługi udzielenia wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenia zajęć na 

potrzeby projektu pn. „ŚWIETLICE.LODZ” realizowanego w ramach 

Poddziałania IX.2.1  Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
I. Zamawiający: 
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) 
ul. Brauna 5 
91-745 Łódź 
 
 
II. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług: 
 
 

1. Wsparcie psychologiczne w formie diagnozy potrzeb oraz poradnictwa 
psychologicznego uczestników projektu (dzieci, rodzice rodziny zagrożone ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, niewydolne wychowawczo). 
Zakres usługi- 12 godz./mies. od maja 2016r. do końca stycznia 2019r. 
 

2. Wsparcie logopedyczne- diagnozowanie logopedyczne, pomoc logopedyczna, 
terapia logopedyczna, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających 
powstawaniu zaburzeń komunikacji.  
Zakres usługi- 12 godz./mies. od maja 2016r. do końca stycznia 2019r. 
 

3. Wsparcie pedagogiczne- zajęcia kompensujące braki wychowania rodzinnego i 
środowiskowego, eliminujące niepożądane sytuacje i stany, uniemożliwiające dziecku 
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku, likwidujące napięcia psychiczne powstałe 
na tle konfliktów rodzinnych i niepowodzeń szkolnych. 
Zakres usługi- 12 godz./mies. od maja 2016r. do końca stycznia 2019r. 
 

4. Wzmacnianie umiejętności porozumiewania się w językach obcych i ojczystym 
– zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i języków obcych. Podniesienie 
kompetencji humanistycznych dzieci. 
Zakres usługi- 16 godz./mies. od maja 2016r. do końca grudnia 2018r. 
 

5. Podnoszenie kompetencji matematycznych 
- Zajęcia wyrównawcze z matematyki. Podniesienie kompetencji matematycznych 
dzieci. 
Zakres usługi- 12 godz./mies. od maja 2016r. do końca grudnia 2018r. 
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III. Warunki (kryteria) udziału w postępowaniu 
O udział w realizacji powyższych usług ubiegać się mogą osoby, spełniające  poniższe 
warunki: 

 
 

Ad 1- wsparcie psychologiczne: 
a) wykształcenie wyższe kierunkowe oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ inne 

umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, 
b) doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami dysfunkcyjnymi 
 

Ad 2- wsparcie logopedyczne: 
a) wykształcenie wyższe kierunkowe  oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ inne 

umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, 
b) doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia. 
 

Ad 3- wsparcie pedagogiczne: 
a) wykształcenie wyższe kierunkowe  oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ inne 

umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, 
b) umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą 

 
Ad 4- Wzmacnianie umiejętności porozumiewania się w językach obcych i 
ojczystym 

a) wykształcenie wyższe humanistyczne lub filologiczne oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ 
inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia 
b) umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą 
c) kreatywność, otwartość, komunikatywność 

 
Ad 5- Podnoszenie kompetencji matematycznych 

a) wykształcenie wyższe matematyczne 
b) umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą 
c) kreatywność, otwartość, komunikatywność 

 
 
Każda usługa traktowana jest odrębnie. 

 

 
IV. Termin związania ofertą: 
Umowy będą zawierane na okres w porozumieniu z wykonawcą, zazwyczaj pierwsza umowa 
na trzy miesiące, następnie kontynuacja na trzy lub sześć miesięcy, może iż strony ustalą 
inaczej.  
 
 
V. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

1. Do oferty należy dołączyć CV oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje. 
2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i zawierać informację w zakresie 

wysokości stawki godzinowej brutto (kwota ta zostanie pomniejszona o potracenia 
wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych) 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
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VI.  Miejsce i termin składania ofert 
 

Ofertę należy złożyć w biurze projektu, ul. Brauna 5, 91-745 Łódź w formie 
papierowej w terminie do 9 maja 2016r do godz. 15.00 

 
 
VII. Termin i miejsce otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert będzie miało miejsce 09.05.2016 r. o godz. 16.00 r. 
2. Zamawiający drogą mailową zawiadomi oferentów o wyborze najlepszych ofert. 

 
 
 
 

VIII. Kryteria oceny ofert 
1. Zamawiający oceni ofertę odrębnie dla każdej usługi. 
2. Kryterium wyboru oferty stanowi: 

a) Spełnienie wyżej wymienionych wymagań zawartych w ogłoszeniu 
b) cena 

 
3. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia. 

 
 
IX. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 
Koordynator projektu ze strony Świetlicy– Marzena Wójkowska 
tel. 42 6561235 
e-mail: lodz1@cmw.waw.pl 
 

 


