
 

 
 

     
 

„Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica” 

 

      Warszawa, dnia 01.06.2017 r. 
Centrum Psychologiczne  „Widnokrąg” 

Anna Wierzbicka 

Ul. K. I. Gałczyńskiego 4/201 

00-362 Warszawa 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest osobiste świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć z 
wybranego zakresu tematycznego 280 godzinnego szkolenia dla Opiekunów w żłobkach lub klubach 
dziecięcych wraz z opracowaniem/przygotowaniem szczegółowego programu zajęć we współpracy z 
Zamawiającym oraz opracowaniem pytań egzaminacyjnych z zakresu prowadzonych zajęć w ramach 
projektu  „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Program szkolenia określony jest w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z 
dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie 
dziecięcym.  
 
Nr postępowania: 1/RPO/2017 z dnia 01.06.2017 r.  
 
 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka z siedzibą w Warszawie  (00-362), ul. 
Gałczyńskiego 4/201. 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiot zamówienia: osobiste świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć z wybranego 
zakresu tematycznego 280 godzinnego szkolenia dla Opiekunów w żłobkach lub klubach dziecięcych 
wraz z opracowaniem szczegółowego programu zajęć we współpracy z Zamawiającym oraz pytań 
egzaminacyjnych dla uczestników.  
 

 
2.1 W ramach wykonania usługi Zamawiający zleci: 

2.1.1. Prowadzenie wskazanych przez Zamawiającego zajęć spośród określonych 

przez Wykonawcę (w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego). Zakres tematów 
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wynika z programu szkolenia „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” i jest 

wymieniony poniżej. 

Lista tematów do przeprowadzenia wynikająca z programu szkolenia „Opiekun w żłobku lub klubie 

dziecięcym”: 

Blok/tematy Liczba godzin 

dydaktycznych dla 1 

grupy szkoleniowej 

1) Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki 

 a) Adaptacja jako rezultat rozwoju, 5 

b) przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, 5 

c) uwarunkowania procesu rozwoju jednostki, 5 

d) osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki; 5 

2) Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa  

 a) Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym, 3 

b) aspekty rozwoju dziecka - charakterystyka zmian w zakresie 

rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na 

poszczególnych etapach życia dziecka, 

10 

c)  źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3, 10 

d)  neurologiczne podstawy rozwoju dziecka, 1 

e) mechanizmy rozwoju dziecka;   1 

3) Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka 

 a) Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,   15 

b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych 

sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, 

odpoczynek, zabawa), 

10 

c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju 

dziecka, 

5 

d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i 

nieprawidłowo rozwijającym się, 

20 

e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka - zabawy 20 
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eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne, 

f) wprowadzanie dziecka w kulturę, 5 

g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi 

służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka; 

45 

4) Kompetencje opiekuna dziecka 

 a) Odpowiedzialność prawna opiekuna, 9 

b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej 

pomocy), 

6 

c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, 1 

d) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania 

problemów, 

14 

e) emisja głosu; 5 

 

a) miejsce szkoleń: m.st. Warszawa; 

 

b) liczba grup i osób na szkoleniu: 2 grupy, każda po 10 osób 

 

c) termin szkoleń: I grupa: 21.06.2017 r – 09.08.2017 r; II grupa: 10.07.2017 r – 

29.08.2017  

d) szkolenia odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przedziale godzinowym 

9.00-16.00; 

 
2.1.2 opracowanie/przygotowanie szczegółowego programu zajęć w ramach 
współpracy z Zamawiającym, opracowanie pytań egzaminacyjnych z zakresu 
prowadzonych zajęć. 

 
 
3. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 

a) Realizacja zamówienia zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy. 

b) Opracowanie/przygotowanie szczegółowego programu zajęć w ramach współpracy z 

Zamawiającym, opracowanie pytań egzaminacyjnych z zakresu prowadzonych zajęć. 

c) Prowadzenie/uzupełnianie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi. 

d) Wypełnianie ewidencji czasu pracy wykonawcy w miesiącu, w którym prowadzi 

szkolenia i przekazywanie jej Zamawiającemu najpóźniej do 5 dnia następnego 

miesiąca (zał. nr 2 do umowy). 
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e) Wykonawca zobowiązany będzie przekazać w wersji papierowej Zamawiającemu 
opracowany szczegółowy program dotyczący w/w zajęć.  Program może być także 
przedstawiony w wersji elektronicznej.  

f) Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się w ustalonym z Zamawiającym 
terminie i miejscu na co najmniej 15 min przed rozpoczęciem zajęć.  

g) Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić zajęcia wg harmonogramu czasowo – 
merytorycznego  (zał. nr 1 do umowy).  

h) Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowane pytania egzaminacyjne w liczbie 
ustalonej z Zamawiającym.  

    

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą do dnia 31.08.2017 r.  
 
Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa. 

 
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące lub nie prowadzące 

działalności gospodarczej, które wykażą, że spełniają następujące wymagania: 

a)wykształcenie: wyższe magisterskie lub ukończone studia podyplomowe na jednym z następujących 
kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, prawo, fizjoterapia, ratownictwo 
medyczne, studia teatralne, wokalistyka, dziennikarstwo, filologia; 
 
b)doświadczenie:  

● prowadzenie lub współprowadzenie zajęć (co najmniej 5 godzin dydaktycznych) z 
zakresu szkoleń określonych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 - minimum w 
dwóch grupach szkoleniowych; 

        lub  
● prowadzenie szkoleń (co najmniej 5 godzin dydaktycznych) dla osób z grup 

defaworyzowanych z obszaru problematyki psychopedagogicznej – minimum w 
dwóch grupach szkoleniowych 

        lub 
● prowadzenie szkoleń (co najmniej 5 godzin dydaktycznych) z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy pediatrycznej przedmedycznej – minimum w dwóch grupach 
szkoleniowych 

 

6. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
6.1  W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących wykształcenia wymaga się 
przedłożenia następujących dokumentów: 

a) Dyplomu ukończenia studiów na kierunku: psychologia, pedagogika, pedagogika 
specjalna, prawo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, studia teatralne, wokalistyka, 
dziennikarstwo, filologia; (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).  

    6.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących posiadanego doświadczenia wymaga 
się przedłożenia wypełnionego i odręcznie podpisanego: 

b) Wykazu prowadzonych lub współprowadzonych zajęć (co najmniej 5 godzin 
dydaktycznych) z zakresu szkoleń określonych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 
3 - minimum w dwóch grupach szkoleniowych lub wykazu prowadzonych szkoleń (co 
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najmniej 5 godzin dydaktycznych) dla osób z grup defaworyzowanych z obszaru 
problematyki psychopedagogicznej – minimum w dwóch grupach szkoleniowych lub 
wykazu prowadzonych szkoleń (co najmniej 5 godzin dydaktycznych) z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy pediatrycznej przedmedycznej – minimum w dwóch 
grupach szkoleniowych - zał. nr 1 do zapytania ofertowego 

c) Oświadczenia złożonego w formularzu oferty – zał. nr 2 do zapytania ofertowego 
 
 Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie. 
 
7. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO 

ZAMÓWIENIA 
Złoty polski 

 
8.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
a) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu 

ofertowym i przygotować kompletną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie. Na prawidłowo złożoną ofertę składać się powinno: wypełniony i odręcznie 

podpisany: Wykaz doświadczenia– załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Formularz Oferty – 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, Deklaracja wyboru – załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego oraz parafowany wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do umowy – załącznik 

nr 4 do zapytania ofertowego. 

b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

c) Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego. 

d) Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia w przeliczeniu na cenę 1 

godziny dydaktycznej szkolenia. 

e) Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kwocie brutto brutto. 

f) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

 
9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Ewa Pozorska, 789-249-162 e-mail: 
centrum@cpwidnokrag.pl 

10. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
Oferta powinna zostać dostarczona w wersji papierowej w zamkniętej kopercie (na kopercie należy 
opisać: Zapytanie Ofertowe - 1/RPO/2017) pod adres: Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” ul. K.I. 
Gałczyńskiego 4/201, 00-362 Warszawa,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2017 r., 
do godziny 15.00. Liczy się data i godzina wpływu oferty do sekretariatu.  
Oferty dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
11.  KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

11.1 Kryterium wyboru oferty: cena – 100% 
11.2 W przypadku, gdy do realizacji zajęć w danym terminie z danego zakresu tematycznego 
zostaną złożone więcej niż 1 oferta spełniające wszystkie kryteria warunków udziału w 
postepowaniu z taką samą najniższą cenę za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający 
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zastrzega sobie prawo zażądania od tych Oferentów udokumentowania dodatkowego 
doświadczenia w zakresie wybranych zajęć.  Na tej podstawie Zamawiający samodzielnie 
zdecyduje, któremu Oferentowi zleci poprowadzenie danych zajęć, wybierając Oferenta z 
większym doświadczeniem. 

 
12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
a) Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
b) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

 
13.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania 
poniesionych przez Oferentów. 
 
14.  FINANSOWANIE 
Projekt:  „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr um. o dofinansowanie: 
RPMA.08.03.02-14-6742/16). 
 
15. UWAGI KOŃCOWE 
a) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są osobowo lub 

kapitałowo z 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. 

b) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, 
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu 
cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Centrum Psychologicznego 
„Widnokrąg” do zawarcia umowy. Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” może odstąpić od 
podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

 
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Do zapytania ofertowego dołączono: 
 
Załącznik nr 1 – Wykaz doświadczenia 
Załącznik nr 2 – Formularz oferty  
Załącznik nr 3 – Deklaracja wyboru 
Załącznik nr 4 – Wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do umowy 
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