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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:562641-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2020/S 228-562641

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Adres pocztowy: ul. Sokolska 26
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-086
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia
E-mail: zp@cuw.katowice.pl 
Tel.:  +48 326061325
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/395859
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 7
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kołodzińska
E-mail: j.kolodzinska@cuw.katowice.pl 
Tel.:  +48 326061325
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/395859
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
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I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii integracji sensorycznej dla dzieci w ramach kompleksowego 
programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”
Numer referencyjny: ZP/552/2020

II.1.2) Główny kod CPV
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii integracji sensorycznej dla 
dzieci w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Usługi terapii integracji sensorycznej świadczone będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od 
momentu urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej. Za jedną godzinę świadczenia usługi przyjmuje 
się pełną godzinę zegarową (60 min.). Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ryczałtowej 
godzinowej stawki wynagrodzenia brutto za jedną godzinę świadczenia usługi zaproponowanej w ofercie oraz 
liczby godzin usługi faktycznie przeprowadzonych w ramach programu.
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 60 PLN brutto za jedną 
godzinę świadczenia usługi.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii integracji sensorycznej dla dzieci w ramach kompleksowego 
programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szacunkowa liczba godzin usługi w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 została określona w 
przedziale min. 180 – maks. 240 h.
Usługi terapii integracji sensorycznej świadczone będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od 
momentu urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej. Za jedną godzinę świadczenia usługi przyjmuje 
się pełną godzinę zegarową (60 min.). Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ryczałtowej 
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godzinowej stawki wynagrodzenia brutto za jedną godzinę świadczenia usługi zaproponowanej w ofercie oraz 
liczby godzin usługi faktycznie przeprowadzonych w ramach programu.
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 60 PLN brutto za jedną 
godzinę świadczenia usługi.
Zakres obowiązków specjalisty prowadzącego indywidualną terapię integracji sensorycznej dla dzieci obejmuje:
— po powołaniu w skład zespołu specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie kierunków i harmonogramu 
działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny,
— nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi, w celu 
zapewnienia spójności oddziaływań,
— opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania 
rozwoju w części przeznaczonej dla terapeuty integracji sensorycznej,
— ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i 
ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
— analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodzinie,
— wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
— planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 12

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzi pełnomocnik Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, działający w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa z 12.7.2019 Dyrektor Specjalistycznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach udzielonego w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług z zakresu indywidualnej terapii integracji sensorycznej dla dzieci w ramach kompleksowego 
programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szacunkowa liczba godzin usługi w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 została określona w 
przedziale min. 160 – maks. 200 h.
Usługi terapii integracji sensorycznej świadczone będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od 
momentu urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej. Za jedną godzinę świadczenia usługi przyjmuje 
się pełną godzinę zegarową (60 min.). Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ryczałtowej 
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godzinowej stawki wynagrodzenia brutto za jedną godzinę świadczenia usługi zaproponowanej w ofercie oraz 
liczby godzin usługi faktycznie przeprowadzonych w ramach programu.
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 60 PLN brutto za jedną 
godzinę świadczenia usługi.
Zakres obowiązków specjalisty prowadzącego indywidualną terapię integracji sensorycznej dla dzieci obejmuje:
— po powołaniu w skład zespołu specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie kierunków i harmonogramu 
działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny,
— nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi, w celu 
zapewnienia spójności oddziaływań,
— opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania 
rozwoju w części przeznaczonej dla terapeuty integracji sensorycznej,
— ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i 
ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
— analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodzinie,
— wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
— planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 12

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie prowadzi pełnomocnik Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, działający w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa z 12.7.2019 Dyrektor Specjalistycznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach udzielonego w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Szczegółowo podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w pkt 8 SIWZ.
Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt 12–23; art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp.
Warunki udziału w postępowaniu
Zdolność techniczna lub zawodowa – Wykonawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą skierowaną do realizacji 
zadania. Minimum 1 osoba (osobno dla każdej części postępowania), która spełnia łącznie następujące 
wymagania:
— określone w § 3 ust 2 pkt 3 w rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017. poz. 1635),
— posiada ukończone studia podyplomowe z integracji sensorycznej lub kurs II stopnia z integracji 
sensorycznej w wymiarze nie mniejszym niż 188 h,
— posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi od 0 do 7 roku życia,
— nie figuruje w rejestrach, o których mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 
przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2018 r. poz. 405).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w pkt 17 SIWZ.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością i zachowaniem 
specjalistycznej wiedzy z zakresu swoich kwalifikacji, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania okresowej oceny oraz kontroli prawidłowości realizacji 
umowy przez Wykonawcę, a w szczególności:
— efektywności i jakości wykonania zadania,
— właściwego prowadzenia dokumentacji.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez względu 
na to czy szkoda faktycznie zaistniała.
4. Płatność za przedmiot zamówienia będzie następować miesięcznie, w formie przelewu, na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 
wystawionego rachunku lub faktury VAT.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?id=WDU20040190177&type=2

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
1. Zamawiający stosuje zasady:
— równego traktowania i konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności,
— bezstronności i obiektywizmu.
2. Zamawiający określa termin na składanie ofert, który uwzględnia złożoność przedmiotu zamówienia oraz 
czas na przygotowanie ofert
3. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz przewidzianych w ogłoszeniu/
SIWZ.
4. Zamawiający wybiera ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów: jakości i/lub 
dostępności usługi.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania 
udziałem
Data: 07/12/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawców: szczegółowo opisany w pkt 9 SIWZ:
1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 
2 do SIW;
3. oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia 
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert – załącznik nr 3 do SIWZ;
4. zobowiązanie podmiotu trzeciego do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia (jeśli dotyczy) – załącznik nr 4 do SIWZ;
5. wykaz osób – załącznik nr 5 do SIWZ;
6. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).
Kryteria oceny ofert
Szczegółowo kryteria oceny ofert zostały opisane w pkt 15 SIWZ:
cena (c) = waga 55 %, dostępność usługi (D) = waga 45 %.
Punktacja w ramach kryterium „dostępności usługi (D)” zostanie przyznana w następujący sposób:
— zadeklarowanie świadczenia usługi w 3 wybranych lokalizacjach z listy formularza ofertowego (minimum 
wymagane przez Zamawiającego) = 0 pkt,
— za zadeklarowanie świadczenia usługi w 1 wybranej lokalizacji ponad wymagane minimum = 3 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach niniejszego kryterium wynosi 45 pkt.
Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje minimum 3 miejsc wykonywania usługi z listy formularza 
ofertowego, oferta podlegać będzie odrzuceniu.
Łączna liczba punktów P w ocenie każdej oferty jest sumą punktów wyliczonych w jej ocenie według każdego 
kryterium: P = C + D.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie: 
10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu 
VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 179–198g ustawy Pzp).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2020
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