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Zapytanie ofertowe nr 4/2017 

„Zatrudnienie pedagoga / psychologa dziecięcego”. 

 

1. Podstawa prawna prowadzonego postępowania i informacje ogólne 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, w rozumieniu zapisów podrozdziału 6.5.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017. Do zapytania 

nie mają zastosowania przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz Zasady konkurencyjności, o której mowa w 

podrozdziale 6.5.2 Wytycznych. 

Szacowana wartość zamówienia: poniżej 50 000 zł netto. 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica” (umowa numer 

RPSW.08.01.01-26-0007/16-00).  

 

2. Nazwa i adres realizatora projektu 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój 

ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce 

KRS: 0000021291, NIP: 959-14-83-005, REGON: 292415424 

tel.: 41 361 04 92, 386 66 27 wew. 22,  

e-mail: dziennyopiekun@sir.com.pl,  

www.dzienny-opiekun.pl 

Biuro Zamawiającego czynne jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Osoba do kontaktu: Dariusz Kurcman 

 

3. Charakterystyka przedmiotu zapytania ofertowego 

Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi konsultacji psychologiczno – pedagogicznych, świadczonych 

w miejscach, w których zorganizowana jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach projektu „Opieka dla 

dziecka = praca dla rodzica”. Opieka ta realizowana jest przez Dziennych Opiekunów, zatrudnionych w ramach 

projektu. 
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W ramach projektu, Zamawiający organizuje miejsca świadczenia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Opieka świadczona jest przez Dziennych opiekunów, zatrudnionych przez Zamawiającego w ramach umów zleceń. 

Zadaniem Wykonawcy będzie wsparcie merytoryczne z zagadnień psychologiczno-pedagogicznych Dziennych 

Opiekunów, zatrudnionych przez Zamawiającego, oraz rodziców dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka. 

Do zadań Wykonawcy, wybranego w ramach niniejszego postępowania, należeć będzie: 

a) Samodzielne ustalanie terminów konsultacji psychologiczno – pedagogicznych, poprzez bezpośredni 

kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy z Dziennymi Opiekunami, zatrudnionymi w ramach projektu. 

Dane kontaktowe do Dziennych Opiekunów, jak również miejsca świadczenia opieki nad dziećmi, zostaną 

przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizację usługi. 

b) Realizacja cyklicznych konsultacji psychologiczno – pedagogicznych, świadczonych w mieszkaniach i 

lokalach prywatnych, w których Dzienni opiekunowie świadczą usługę opieki nad dziećmi. 

c) Wsparcie Dziennych opiekunów w procesie sprawowania opieki nad dziećmi, poprzez udzielanie 

praktycznych porad z zakresu rozwoju psychologiczno-pedagogicznego dzieci, oraz proponowanie zajęć i 

zabaw rozwojowych dla dzieci. 

d) Wsparcie rodziców dzieci, poprzez zapewnienie możliwości odbycia konsultacji (indywidualnych lub w 

obecności Dziennego opiekuna). 

e) Informowanie Zamawiającego o istotnych problemach wychowawczych, pedagogicznych lub 

psychologicznych, zdiagnozowanych podczas realizacji usługi. 

Zamawiający wymaga, aby podstawową formę realizacji usługi były konsultacje prowadzone w miejscu 

świadczenia usługi opieki nad dziećmi i w czasie, w którym Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem. W 

uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dziennego opiekuna lub rodzica dziecka, Zamawiający dopuszcza 

możliwość konsultacji poza czasem sprawowania opieki lub organizacji konsultacji w formie bezpośredniego 

spotkania Wykonawcy z rodzicem dziecka (w miejscu sprawowania opieki lub w miejscu zamieszkania dziecka). 

Łączny czas takich spotkań nie może jednak przekroczyć 50% czasu konsultacji zrealizowanych przez Wykonawcę. 

Według stanu na dzień ogłoszenia zapytania, Zamawiający zatrudnia 10 Dziennych opiekunów – 7 w 

Kielcach i po jednym w Bilczy (gm. Morawica), Kurzelowie (gm. Włoszczowa) i Starachowicach. Do końca roku 

planowane jest uruchomienie co najmniej 5 nowych miejsc świadczenia opieki nad dziećmi – w Kielcach oraz być 

może w Końskich lub w innych miejscowościach na terenie województwa świętokrzyskiego. Docelowo planowane 

jest zatrudnienie co najmniej 15 Dziennych opiekunów. Patrząc na dotychczasową sytuację w ramach projektu 

można założyć, że kolejne miejsca pracy Dziennych opiekunów będą powstawać zarówno w Kielcach, jak i w innych 

miejscowościach. Projekt jest ograniczony terytorialnie do województwa świętokrzyskiego, punkty opieki nie mogą 

powstać w innych województwach. 

Wykonawca będzie zobowiązany do samodzielnego ustalania, w porozumieniu z zatrudnionymi Dziennymi 

opiekunami, terminów konsultacji psychologiczno – pedagogicznych. Częstotliwość spotkań została określona w 

pkt. 4 zapytania.  
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Po ustaleniu terminów spotkań, a przed ich realizacją, Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia 

Zamawiającemu zaplanowanych terminów i miejsc konsultacji psychologiczno – pedagogicznych. Zgłoszenia te będą 

dokonywane e-mailowo, poprzez przesłanie wypełnionego miesięcznego terminarza spotkań na adres 

dziennyopiekun@sir.com.pl (wzór terminarza opracuje Zamawiający). W przypadku zmiany terminu konsultacji, 

Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zgłoszenia tej zmiany do Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności wykonania usługi, w szczególności poprzez 

przeprowadzenie wizyty monitoringowej w czasie, w którym, zgodnie ze zgłoszeniem Wykonawcy, usługa powinna 

być realizowana. Zamawiający ma również prawo weryfikacji poprawności wykonania usługi poprzez kontakt 

telefoniczny z Wykonawcą, Dziennym opiekunem lub rodzicem dziecka, z którym, zgodnie z przedstawioną 

dokumentacją, Wykonawca odbywał spotkanie. 

Usługa konsultacji psychologiczno-pedagogicznych realizowana i rozliczana jest za pomocą godzin 

zegarowych. Jako czas realizacji usługi rozumiany jest wyłącznie czas, jaki Wykonawca poświęca na wsparcie 

Dziennych opiekunów lub rodziców. Czas poświęcony na dojazd do miejsca świadczenia usługi, ustalanie terminów i 

miejsc spotkań czy na rozliczenia z Zamawiającym, nie są zaliczane do czasu realizacji usługi. 

 

4. Termin realizacji umowy oraz częstotliwość spotkań 

Usługa realizowana będzie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do 30.10.2018 roku. W przypadku 

wydłużenia okresu realizacji projektu, Zamawiający ma prawo do wydłużenia okresu realizacji usługi, na warunkach 

określonych przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty. 

W pierwszych dwóch miesiącach realizacji usługi, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania u każdego 

z zatrudnionych Dziennych opiekunów, 6 godzin konsultacji psychologiczno – pedagogicznych w miesiącu. 

Konsultacje te mogą być prowadzone w ramach dwóch lub większej liczby spotkań, czas pojedynczej konsultacji w 

tych miesiącach nie może przekroczyć 4 godzin. Od trzeciego do piątego miesiąca realizacji usługi, Wykonawca 

zobowiązany jest do zrealizowania u każdego z zatrudnionych Dziennych opiekunów, 4 godzin konsultacji 

psychologiczno – pedagogicznych w miesiącu. Konsultacje te mogą być prowadzone w ramach dwóch lub większej 

liczby spotkań, czas pojedynczej konsultacji w tych miesiącach nie może przekroczyć 2 godzin. Od szóstego miesiąca 

realizacji usługi, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania u każdego z zatrudnionych Dziennych opiekunów, 2 

godzin konsultacji psychologiczno – pedagogicznych w miesiącu – usługa ta może być zrealizowana w ramach 

jednego spotkania.  

W odniesieniu do kolejnych Dziennych opiekunów, których zatrudniać będzie Zamawiający, obowiązuje 

harmonogram spotkań analogiczny jak opisany powyżej – 6 godzin spotkań / miesiąc w pierwszych dwóch 

miesiącach pracy Dziennego opiekuna, 4 godziny spotkań / miesiąc w okresie od 3 do 5 miesiąca pracy Dziennego 

opiekuna i 2 godziny spotkań / miesiąc od 6 miesiąca pracy Dziennego opiekuna aż do końca realizacji usługi. 
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W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy 

liczbą godzin realizacji usługi u danego Dziennego opiekuna w konkretnym miesiącu kalendarzowym. Wykonawca 

zobowiązany będzie jednak do zgłoszenia propozycji takiej zmiany (e-mailowo na adres: 

dziennyopiekun@sir.com.pl). 

 

5. Warunki płatności za usługę 

Płatność za usługę realizowana będzie miesięcznie, po zakończeniu realizacji wszystkich usług w danym 

miesiącu kalendarzowym. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie poprzez przemnożenie liczby faktycznie 

przeprowadzonych i odpowiednio udokumentowanych godzin realizacji usługi przez stawkę godzinową określoną 

w umowie. 

Płatność wykonana będzie przelewem, na rachunek bankowy wskazany w dokumencie rozliczeniowym. 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu co najmniej 7 – dniowy termin płatności, liczony od dnia dostarczenia 

dokumentu rozliczeniowego do Zamawiającego. W przypadku, jeśli Wykonawcą będzie osoba fizyczna nie 

prowadzącą działalności gospodarczej, dokumentem rozliczeniowym będzie rachunek do umowy zlecenia, 

wystawiony przez Wykonawcę na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego. W przypadku, jeśli Wykonawcą 

będzie osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokumentem rozliczeniowym będzie 

faktura VAT lub rachunek wystawiony przez Wykonawcę. 

Wraz z dokumentem rozliczeniowym, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia: 

 ewidencji czasu pracy, pokazującej na terminy i miejsca świadczenia usługi, wypełnionej na wzorze 

udostępnionym przez Zamawiającego. 

 kart potwierdzających spotkania doradcze, wypełnionych przez Wykonawcę na wzorze opracowanym przez 

Zamawiającego i podpisanych przez Wykonawcę oraz przez Dziennego opiekuna i/lub rodzica dziecka 

korzystającego z usługi. 

 

6. Wymagania odnośnie kwalifikacji oferenta 

Oferent musi spełnić łącznie następujące warunki: 

a) wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne, 

b) co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy zawodowej (pedagogicznej lub psychologicznej) związanej z opieką 

nad dziećmi w wieku do lat 7, 

c) doświadczenie w realizacji działań pedagogicznych lub psychologicznych dla dzieci w wieku do lat 3 oraz 

wykształcenie o profilu związanym z małymi dziećmi nie są wymagane, ale będą stanowić dodatkowy atut 

podczas oceny złożonych ofert. 
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W przypadku Oferenta, będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 

powyższe wymogi muszą być spełnione przez osobę, wykazaną imiennie w złożonej ofercie. W przypadku wyboru 

takiej oferty, osoba wskazana w ofercie będzie zobowiązana do osobistego wykonywania zadań wynikających 

z zawartej umowy. 

Oferent będący osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może wykazać w 

ofercie więcej niż jedną osobę. W takiej sytuacji, każda ze wskazanych osób musi samodzielnie spełniać wymogi 

określone powyżej (niedopuszczalne jest sumowanie doświadczenia kilku osób). W przypadku wybrania takiej 

oferty, zadania wynikające z umowy będą mogły wykonywać wszystkie osoby wskazane w umowie. Zamawiający 

będzie jednak wymagał, aby z konkretnym Dziennym opiekunem współpracowała na stałe tylko jedna, konkretna  

osoba reprezentująca Wykonawcę. 

Oferty nie mogą wskazywać na wykonywanie zadań opisanych w zapytaniu przez osoby zatrudnione 

w ramach projektu na stanowisku Dziennego opiekuna oraz rodziców dzieci, objętych wsparciem w ramach 

projektu. Oferty zawierająca takie osoby, będą odrzucane. 

 

7. Zasady przygotowania i składania ofert 

Oferent zobowiązany jest do podania w Formularzu oferty cenowej proponowanej ceny brutto w PLN za 

przeprowadzenie jednej godziny zegarowej konsultacji psychologiczno-pedagogicznej. Zaproponowana kwota 

brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z usługą, w tym koszty związane z wykonaniem usługi, jakie 

musi ponieść oferent, koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi oraz wszystkie opłaty i podatki (w tym podatek 

od towarów i usług), oraz ewentualne rabaty i upusty. Cena brutto wykazana w ofercie, stanowi wynagrodzenie 

ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego. 

Zaproponowana cena brutto nie może ulec zwiększeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 

W przypadku, jeśli oferta będzie niekompletna lub nieprecyzyjna, Zamawiający wystąpi do oferenta z 

żądaniem uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. Oferent zobowiązany jest do przesłania uzupełnienia oferty 

lub wyjaśnienia jej treści w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania informacji od Zamawiającego. Brak 

odpowiedzi ze strony Oferenta, wykonanie czynności niezgodnych z informacją przekazaną przez Zamawiającego 

lub niedotrzymanie terminu 2 dni roboczych spowoduje odrzucenie oferty. 

Zamawiający zastrzega, że wszelka korespondencja z Oferentami, prowadzona po złożeniu ofert, 

realizowana będzie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Oferent, składając ofertę w ramach niniejszego zapytania, zobowiązany jest do przesłania następujących 

dokumentów: 

1) Formularza oferty cenowej, sporządzonego na druku stanowiącym załącznik do zapytania. 

2) Aktualne CV (Zamawiający nie określa wzoru CV), potwierdzające doświadczenie zawodowe.  
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Z treści CV musi jednoznacznie wynikać, że osoba spełnia wymóg co najmniej 5 lat doświadczenia 

zawodowego w pracy zawodowej (pedagogicznej lub psychologicznej) związanej z opieką nad dziećmi w 

wieku do lat 7. 

3) Dokument potwierdzający wykształcenie zgodne z zapisami zapytania ofertowego (kserokopia lub skan). 

Oferty można składać:  

 pocztą elektroniczną na adres: dziennyopiekun@sir.com.pl. W przypadku ofert składanych pocztą 

elektroniczną, w tytule wiadomości proszę „Oferta w ramach zapytania nr 4/2017”. Wiadomość musi 

zawierać wszystkie wymagane dokumenty. Zarówno formularz oferty cenowej, jak i wszystkie wymagane 

załączniki muszą mieć formę czytelnych skanów (w formacie pdf lub jako pliki graficzne) podpisanych 

dokumentów. Oferty złożone przy pomocy poczty elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, 

ale niepodpisane dokumenty, nie będą rozpatrywane. Wpisanie komputerowo nazwiska lub danych 

oferenta bez odręcznego podpisu nie będzie traktowane jako podpisanie dokumentu. 

lub 

 osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską przesłaną na adres Zamawiającego (Stowarzyszenie Integracja 

i Rozwój, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce). Biuro zamawiającego jest czynne w dni robocze w godzinach 

od 8:00 do 16:00. Dokumenty powinny być trwale złączone, w przypadku dostarczania dokumentów drogą 

pocztową proszę oznaczyć kopertę adnotacją „Oferta w ramach zapytania nr 4/2017”. Wszystkie 

dokumenty składane w ramach oferty powinny być podpisane. W przypadku składania kserokopii 

dokumentów, Oferent powinien oznaczyć je adnotacją „Za zgodność z oryginałem” oraz podpisem. 

Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę, nie dopuszczamy możliwości składania ofert wariantowych lub 

ofert obejmujących jedynie część zadania. Oferty niekompletne, złożone w sposób niezgodny z wymogami 

opisanymi powyżej albo zawierające dane osób nie spełniających wymogów określonych w treści zapytania, nie 

będą brane pod uwagę. 

Oferty przyjmowane są do 31 października 2017 roku do godziny 16:00. W przypadku nieotrzymania co 

najmniej 2 poprawnych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu na składanie ofert w ramach 

zapytania. 

 

8. Zasady oceny ofert 

Zapytanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, w rozumieniu zapisów podrozdziału 6.5.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oznacza to, że celem 

postępowania jest zebranie ofert od osób, mających kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, oraz 

potwierdzenie, że koszt realizacji usługi nie przekracza stawek rynkowych. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z jednym lub kilkoma oferentami, którzy złożą 

oferty w ramach niniejszego postępowania. Przy wyborze oferenta, brane będą pod uwagę zarówno 

zaproponowana cena, jak i kwalifikacje osoby wskazanej w ofercie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania, w przypadku, gdy złożone oferty 

nie będą spełniać wymagań określonych w treści zapytania, kwalifikacje zaproponowanych osób będą budzić 

wątpliwości odnośnie poprawności realizacji usługi, lub gdy zaproponowane ceny będą przekraczać kwotę, jaką 

zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usługi. 

 

9. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1) Wzór formularza oferty cenowej (załącznik nr 1) 


