
 

 

 

 

                 

ROPS.VIII.2205.3.2022 

Zapytanie ofertowe 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert  

na przeprowadzenie diagnoz FAS w ramach projektu 

„Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji” 

Zamawiający 

Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,  

ul. F. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, NIP 7781346888, tel. 61 856 73 00, fax. 61 851 56 35. 

Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie wyłączone z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy (zamówienie o wartości niższej niż równowartość wyrażonej w złotych 

kwoty 130 000,00 zł netto). 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przeprowadzanie kompleksowych diagnoz FAS 

I. Charakterystyka przeprowadzania kompleksowych diagnoz FAS 

Cel diagnozy 

Celem przeprowadzenia kompleksowej diagnozy FAS jest jak najlepsze rozpoznanie potrzeb dzieci 

kwalifikowanych do adopcji przebywających w pieczy zastępczej oraz pochodzących z rodzin  

z problemem alkoholowym oraz udzielenie im wsparcia w zakresie pracy z dzieckiem z objawami 

płodowego zespołu alkoholowego. Diagnozy obejmują minimum 30 dzieci i są skierowane dla dzieci  

z terenu województwa wielkopolskiego, które objęte są projektem „Wspomaganie preadopcji 

kluczem do udanej adopcji”, realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.  

 

 

 



 

 

Zakres tematyczny 

1. Diagnoza powinna obejmować: 

• Opiekę i prowadzenie przez konsultanta kierującego pracą zespołu 

• Diagnozę w kierunku FAS prowadzoną przez zespół terapeutyczny:  konsultant naukowo-

merytoryczny, lekarz medycyny, psycholog/neuropsycholog, neurologopeda, 

fizjoterapeuta/terapeuta SI 

• Diagnoza obejmująca rozpoznanie obecności 4 kluczowych objawów: 

o zahamowanie wzrostu w okresie płodowym lub późniejszym, przynajmniej jedno 

spośród: 

- długość/masa ciała urodzeniowa mniejsza lub równa 10 centylowi 

- wzrost/masa ciała mniejsza lub równa 10 centylowi 

- niski wskaźnik masy ciała w stosunku do wzrostu (mniejsza lub równa 10 centylowi) 

o współwystępujące 3 zmiany dysmorficzne twarzy: 

- krótkie szpary powiekowe (mniejsza lub równa 3 centylowi) 

- cienka górna warga (4 lub 5 w skali Likerta) 

- płaski rowek podnosowy (4 lub 5 w skali) 

o nieprawidłowy rozwój CUN przynajmniej w 3 obszarach (twarde i miękkie objawy 

neurologiczne, struktura mózgu, funkcje intelektualne, komunikacja, pamięć, uwaga, 

hiperaktywność, funkcje wykonawcze, myślenie abstrakcyjne, osiągnięcia szkolne, 

umiejętności społeczne) 

o potwierdzenie picia alkoholu przez matkę w ciąży 

o Wsparcie i konsultacje psychologiczne 

2. Każda diagnoza uwzględnia powyższe zagadnienia i dotyczy każdego uczestnika.  

3. Na zakończenie diagnozy każdy uczestnik otrzymuje pisemną opinię diagnostyczną z zaleceniami 

dalszej pracy z dzieckiem oraz możliwość konsultacji.   

Termin realizacji zadania 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w okresie od daty zawarcia umowy  

do 31 października 2022 r. Diagnozy będą się odbywać podczas pobytu rodziny w ośrodku lub  



 

 

w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym poprzez oddelegowanie zespołu diagnostycznego. 

Wykonawca proponuje terminy diagnoz dla poszczególnych dzieci. 

Uczestnicy diagnoz 

Przeprowadzenie kompleksowych diagnoz FAS jest skierowane dla dzieci kwalifikowanych do adopcji 

przebywających w pieczy zastępczej oraz pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym z terenu 

województwa wielkopolskiego.  

Metody i techniki, jakie Wykonawca zobowiązany jest zastosować podczas szkolenia 

1. Zalecane są metody oraz techniki proponowane przez Ośrodek, w którym będą odbywały się 

diagnozy dla dzieci.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

o Przeprowadzenia rozmowy wstępnej oraz przesłania kwestionariuszy, które są częścią 

wywiadu o dziecku 

o Przeprowadzenia badań diagnostycznych: 

- badania lekarskiego: wykonanie zdjęć dziecka, analiza antropometryczna przez FAS Facial 

Photographic Analysis Software 

- badania neuropsychologicznego 

- badania neurologopedycznego 

- badania fizjoterapeutycznego z oceną przebiegu procesów sensorycznych SI 

o Podsumowania wyników badań przez interdyscyplinarny zespół 

o Wydania opinii diagnostycznej wraz z zaleceniami do dalszej pracy z dzieckiem 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania diagnoz zgodnie z polskimi wytycznymi Zespołu 

działającego przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) z 2020 r. 

 

Materiały szkoleniowe 

1. Wykonawca podczas diagnozowania korzysta z materiałów dydaktycznych, sprzętów  

do rehabilitacji, wszelkich potrzebnych innych narzędzi dostępnych w zasobach Jego Ośrodka. 

2. Materiały dydaktyczne w formie papierowej, tj. testy, kwestionariusze oraz inne dokumenty 

potrzebne do przeprowadzenia diagnoz leżą po stronie Wykonawcy.  

 

 



 

Sposób organizacji diagnoz. Rekrutacja i obsługa administracyjna 

1. Wykonawca zapewni realizację przeprowadzenia kompleksowych diagnoz FAS przez specjalistów 

zatrudnionych w Ośrodku. 

2. Wykonawca zapewni opiekę konsultanta naukowo-merytorycznego. 

3. Rekrutacja dzieci do przeprowadzenia diagnoz leży po stronie Zamawiającego, tj. Wielkopolski 

Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu, Pile i Lesznie.  

4. Liczba uczestników objętych diagnozami do 31.10.2022r. musi wynieść minimum 30 dzieci.  

5. Wykonawca przed rozpoczęciem działań, zobowiązany jest do podpisania umowy z Zamawiającym 

dotyczącej przeprowadzenia kompleksowych diagnoz FAS dla minimum 30 dzieci w określonym 

terminie od 1 sierpnia do 31 października 2022 r. 

6. Dokumenty dotyczące uczestnictwa dzieci w diagnozach, tj. formularz zgłoszeniowy uczestnika 

projektu jest zadaniem Zamawiającego. 

7. Prowadzenie dokumentacji związanej z wszelkimi działaniami dotyczącymi diagnozowania dzieci 

leży po stronie Wykonawcy tj.: 

- ewidencja godzin pracy wykonania zlecenia, 

- karta wykonania zadania. 

8. Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, zobowiązany jest wydać opiekunom prawnym 

dzieci opinię diagnostyczną po zakończonych badaniach w kierunku diagnozowania FAS.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie z umową zawartą  

z Zamawiającym dotyczącą powierzenia danych osobowych. 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Wymaganie dotyczące miejsca przeprowadzania diagnoz 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił placówkę przygotowaną pod świadczenie usług 

zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Placówka może być prowadzona przez Ośrodek, 

Fundację lub inną organizację.  

 



 

2. Wymaganie dotyczące zespołu diagnostycznego 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do realizacji usługi zapewnił zespół diagnostyczny,  

w którego składzie będą: 

1. minimum jeden konsultant naukowo-merytoryczny, 

2. minimum jeden lekarz medycyny, 

3. minimum jeden psycholog lub neuropsycholog, 

4. minimum jeden neurologopeda, 

5. minimum jeden fizjoterapeuta lub terapeuta SI. 

3. Wymagania dotyczące członków zespołu diagnostycznego 

Konsultant naukowo-merytoryczny: 

o wykształcenie wyższe magisterskie z kierunku nauk społecznych; 

o minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami i dziećmi 

niepełnosprawnymi, w tym dziećmi z FASD; 

o minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu diagnozy w kierunku zaburzeń 

neurorozwojowych, w tym FAS/FASD. 

Psycholog lub neuropsycholog: 

o wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologicznym lub neuropsychologicznym 

uzyskane za granicą uznane za równorzędne w RP. Do oferty należy dołączyć ksero dokumentu 

potwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; 

o minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami i dziećmi 

niepełnosprawnymi, w tym dzieci z FASD; 

o minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu diagnozy w kierunku zaburzeń 

neurorozwojowych, w tym FAS/FASD. 

 

 



 

Neurologopeda: 

o wykształcenie wyższe magisterskie lub inne studia uzupełniające o kierunku 

neurologopedycznym lub uzyskane za granicą uznane za równorzędne w RP. Do oferty należy 

dołączyć ksero dokumentu potwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; 

o minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami i dziećmi 

niepełnosprawnymi, w tym dzieci z FASD; 

o minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu diagnozy w kierunku zaburzeń 

neurorozwojowych, w tym FAS/FASD. 

Fizjoterapeuta lub terapeuta SI: 

o wykształcenie wyższe o kierunku fizjoterapii, psychologii lub pedagogiki lub wykształcenie 

uzyskane za granicą uznane za równorzędne w RP oraz drugi stopień kursu integracji 

sensorycznej lub studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej. Do oferty należy 

dołączyć ksero dokumentu potwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; 

o minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami i dziećmi  

z niepełnosprawnościami, w tym dzieci z FAS/FASD; 

o minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu diagnozy i zajęć fizjoterapeutycznych dla 

dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym dzieci z FAS/FASD. 

Lekarz medycyny: 

o wykształcenie wyższe medyczne uzyskane za granicą uznane za równorzędne w RP.   Do oferty 

należy dołączyć ksero dokumentu potwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; 

o minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami i dziećmi 

niepełnosprawnymi, w tym dzieci z FASD; 

o minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu diagnozy w kierunku zaburzeń 

neurorozwojowych, w tym FAS/FASD. 

3. Wykonawca oświadcza że; 

o dysponuje odpowiednim potencjałem, aby zrealizować zamówienie w terminach wskazanych w 

opisie przedmiotu zamówienia.  

o Wykonawca Oświadcza, że nie zachodzą wobec niego przesłanki o których mowa w art. 7 ust. 1  

 



 

o ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 

2022 r. poz. 835)  i w związku z tym nie podlega wykluczeniu z udziału w niniejszym 

postępowaniu.  

 

III. Kryteria oceny ofert: 

1.  Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 50 %. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę 

brutto otrzyma 50 pkt.  

Obliczenie punktów w kryterium „Cena” dla pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu  

o następujący wzór:  

 

C = (C min / C x) x 50% 

 

Gdzie: C – liczba punktów w kryterium „Cena” 

            C min – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 

            C x – cena brutto oferty badanej 

2. Kryterium „Doświadczenie zespołu diagnostycznego w pracy z dziećmi z FAS”, którego znaczenie 

wynosi 50%. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max. 50 punktów łącznie dla całego 

zespołu. 

Ocenie podlegać będzie wykazane dłuższe niż określone w warunkach udziału  

w postepowaniu doświadczenie każdego z członków zespołu diagnostycznego w pracy z dziećmi z 

FAS. 

Zamawiający przyzna punkty na podstawie wykazanego doświadczenia w wykazie osób przez 

każdego z pięciu członków zespołu diagnostycznego. 

Za każde wykazane dodatkowe lata doświadczenia w pracy z dziećmi z FAS (tzn., za każde kolejne   

ponad wymagane w pkt. II Zapytania ofertowego),  zostaną przyznane punkty wg. poniższego 

schematu: 

 

 

 



 

● wykazane doświadczenie członka zespołu poniżej 2 lat – 0 pkt. 

● wykazane doświadczenie członka zespołu powyżej 2 do 4 lat – 5 punktów 

● wykazane doświadczenie członka zespołu powyżej 4 lat – 10 punktów 

Łączna liczba punktów dla zespołu to suma punktów przyznanych indywidualnie każdemu  

z członków zespołu na podstawie wymaganego wykazu.  

IV. Sposób oraz termin składania ofert: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę, w skład której wchodzi wykaz osób oraz załączniki podpisane przez Wykonawcę – osobę 

lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, należy złożyć  

w postaci elektronicznej poprzez platformę zakupową do dnia 2.08.2022r. godz. 23:59. 

3. Oferty, które wpłyną po terminie będą odrzucone. 

 

V. Kontakt z Zamawiającym 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego za 

pośrednictwem platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość  

do zamawiającego, do dnia 28.072022r. Osoba do kontaktu  ze strony Zamawiającego – Kajetan 

Walczak, Wojciech  Ślusarski,  (wiadomości przez platformę zakupową) 

 

VI. Uwagi końcowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku zaistnienia 

okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego, 

podając uzasadnienie faktyczne. 

2. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału  

w postępowaniu, a oferty tych wykonawców zostaną odrzucone. 

 

 



 

5. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku 

braku wystarczających środków na realizację usługi. 

 

VII. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Wykaz osób 

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna 

 


