Wejherowo, 12.09.2019 r.
(miejscowość i data)

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Wejherowskie Centrum Kultury,
ul. Sobieskiego 255
84-200 Wejherowo
NIP 588 10 06 352
Wejherowskie Centrum Kultury realizuje jako Partner projekt „Terapeutyczne Przedszkole dla
Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi” w ramach Osi Priorytetowej 3. Działania
3.1. Edukacja przedszkolna.
Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza do złożenia ofert na:
Prowadzenie zajęć terapeutycznych wyrównujących stwierdzone deficyty u dzieci z
niepełnosprawnościami, będącymi wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie w zakresie
Arteterapii i Bajkoterapii - w ramach projektu pn.: „Terapeutyczne Przedszkole dla
Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.

1. Podstawowe informacje:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Terapeutyczne Przedszkole dla
Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”, który jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 3. Działania 3.1. Edukacja przedszkolna zgodnie z następującymi przepisami:
- art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z
późn zm.);
- zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro w
Wejherowskim Centrum Kultury z dnia 16.10.2018 r.

2. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, 58 672 27 75
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zamówienia jest :
Pani Anna Pobłocka – tel. 58 672 27 75 (wew. 73) e-mail: projekty@wck.org.pl
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje: Prowadzenie zajęć terapeutycznych wyrównujących stwierdzone
deficyty u dzieci z niepełnosprawnościami będącymi wychowankami Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie w ramach
projektu pn.: „Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami
Edukacyjnymi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt
realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3. Działania 3.1. Edukacja przedszkolna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia składa się z II zadań:
Zadanie I – Prowadzenie zajęć Arteterapii - obejmuje kompleksowe przeprowadzenie zajęć
grupowych dla 7 dzieci w wieku przedszkolnym, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
będącymi wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla
Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie wykorzystując minimum 2 różne dziedziny
twórczości w tym sztuki plastyczne, zapewniając wszystkie niezbędne elementy umożliwiające
przeprowadzenie zajęć.
Oczekiwane efekty kształcenia w odniesieniu do uczestników zajęć: rozwijanie własnych
działań twórczych, poprawa: pobudzenia sensorycznego - wielozmysłowego postrzegania,
pozawerbalnego porozumiewania się, uzewnętrznienia własnych przeżyć.
Łączna liczba godzin zajęć w ramach zamówienia - 336 w tym:
- w 2019 roku 112 godzin przez 4 miesiące (wrzesień – grudzień) średnio: 7 godzin w podziale
na 2 dni w tygodniu;
- w 2020 roku – 140 godzin przez 5 miesięcy (luty-maj i wrzesień) średnio: 7 godzin w podziale
na 2 dni w tygodniu;
- w 2021 roku – 84 godziny przez 3 miesiące (luty – kwiecień) 7 godzin w podziale na 2 dni
w tygodniu;
Przy czym zajęcia realizowane w przedziale od poniedziałku do piątku, maksymalnie do
godziny 15:00.
W ramach przyjętego wynagrodzenia osoba prowadząca zajęcia będzie dodatkowo
zobowiązana do należytego udokumentowania prowadzonych zajęć poprzez prowadzenie listy
obecności, wypełnienie dziennika zajęć oraz przygotowywanie i opracowanie indywidualnych
kart obserwacji dzieci, mających na celu zbadanie przyrostu wiedzy i umiejętności w trakcie
realizowanych zajęć. Weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie prowadzona na podstawie testu
diagnostycznego na początku i końcu realizacji.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą w miesiącu
wrześniu po ustaleniu harmonogramu zajęć przedszkolnych w SOSW w Wejherowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia również po przeprowadzeniu konsultacji z Wykonawcą.

Zadanie II – Prowadzenie zajęć Bajkoterapii – obejmuje kompleksowe przygotowanie i
przeprowadzenie zajęć grupowych w formie spektakli dla 7 dzieci w wieku przedszkolnym, ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będącymi wychowankami Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie
zapewniając wszystkie niezbędne elementy umożliwiające przeprowadzenie zajęć,
zapewniając aktorów do zajęć, przygotowanie scenariuszy i aktorów, a także niezbędnych
aranżacji i rekwizytów.
Oczekiwane efekty kształcenia w odniesieniu do uczestników zajęć: rozwój wyobraźni,
kreatywności, wzbogacone słownictwo, rozwiązywanie problemów doświadczonych w
realnym życiu.
Łączna liczba godzin zajęć w ramach zamówienia – 60 godzin = 12 spektakli x 5 godzin w
tym:
– w 2019 roku 20 godzin przez 4 miesiące (wrzesień – grudzień) – 1 raz w miesiącu po 5
godzin;
- w 2020 roku 30 godzin przez 6 miesięcy (luty – maj, wrzesień - październik) – 1 raz w
miesiącu po 5 godzin;
- w 2021 roku 10 godzin przez 2 miesiące (luty – marzec) – 1 raz w miesiącu po 5 godzin;
Przy czym zajęcia realizowane w przedziale od poniedziałku do piątku, maksymalnie do
godziny 15:00.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawcą w miesiącu
wrześniu po ustaleniu harmonogramu zajęć przedszkolnych w SOSW w Wejherowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia również po przeprowadzeniu konsultacji z Wykonawcą.
W ramach przyjętego wynagrodzenia osoba prowadząca zajęcia będzie zobowiązana do
należytego udokumentowania zajęć poprzez sprawdzenie listy obecności, wypełnienia
dziennika zajęć oraz przygotowania i opracowania indywidualnych kart obserwacji dzieci,
mających na celu zbadanie przyrostu wiedzy i umiejętności w trakcie realizowanych zajęć.
Weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie prowadzona na podstawie testu diagnostycznego na
początku i końcu realizacji.
4. Miejsce realizacji: Co do zasady zajęcia odbywać się będą w Wejherowskim Centrum
Kultury/Filharmonii Kaszubskiej, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo w sali odpowiednio
przystosowanej do realizacji zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca
realizacji zajęć ze względu na warunki adaptacyjne uczestników zachowując warunek
przystosowania sali, o czym poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej minimum 1 dzień
przed zajęciami. Obszar realizacji nie przekroczy obrębu Wejherowa.
5. Rodzaj zamówienia: usługa.
6. Nazwa i kod określony we Wspólnym
80110000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego

Słowniku

Zamówień

(CPV):

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełnienia:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
Dla zadania I:
1) Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym posiadanych
kompetencji zawodowych i doświadczenia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże że:
- przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności (lub wykonywania przedmiotowych
czynności) jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 30 godzin z zakresu Arteterapii dla dzieci
w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne lub podyplomowe pedagogiczne uprawniające
do prowadzenia zajęć lekcyjnych,
- posiada aktualne zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia
zajęć z zakresu Arteterapii.
W przypadku Wykonawcy dysponującym osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
Zamawiający powyższy warunek uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
co najmniej jedną osobą spełniającą jednocześnie wszystkie wyżej wymienione warunki, lub
sam jako osoba fizyczna spełnia powyższe wymagania.
Jako godzinę Zamawiający rozumie godzinę lekcyjną opisaną w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 590).
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca winien do oferty przedłożyć wykaz
przeprowadzonych godzin dotyczących Arteterapii w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności (lub wykonywania
przedmiotowych czynności) jest krótszy – w tym okresie co najmniej 30 godzin z zakresu
Arteterapii wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie. Wszystkie godziny należy ująć w wykazie godzin, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest do oferty przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz
z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji i wykształcenia niezbędnego do wykonania
zamówienia, a także doświadczenia z podaniem ilości przeprowadzonych godzin lekcyjnych,
oraz o podstawie do dysponowania tą osobą.
Do powyższego należy załączyć kopię wydanego dyplomu potwierdzającego posiadanie
wykształcenia wyższego pedagogicznego lub ukończenia podyplomowych studiów
pedagogicznych uprawniających do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz aktualne zaświadczenia
lub certyfikaty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu Arteterapii.

Dla zadania II:
1) Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym posiadanych
kompetencji zawodowych i doświadczenia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:
- przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności (lub wykonywania przedmiotowych
czynności) jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 30 godzin z zakresu Bajkoterapii dla dzieci
w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne lub podyplomowe pedagogiczne uprawniające
do prowadzenia zajęć lekcyjnych,
- posiada aktualne zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia
zajęć z zakresu Bajkoterapii.
W przypadku Wykonawcy dysponującym osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
Zamawiający powyższy warunek uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
co najmniej jedną osobą spełniającą jednocześnie wszystkie wyżej wymienione warunki lub
sam jako osoba fizyczna spełnia powyższe wymagania.
Jako godzinę Zamawiający rozumie godzinę lekcyjną opisaną w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 590).
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca winien do oferty przedłożyć wykaz
przeprowadzonych godzin dotyczących Bajkoterapii w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności (lub wykonywania
przedmiotowych czynności) jest krótszy – w tym okresie co najmniej 30 godzin z zakresu
Bajkoterapii wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie. Wszystkie godziny należy ująć w wykazie godzin, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest do oferty przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz
z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji i wykształcenia niezbędnego do wykonania
zamówienia, a także doświadczenia z podaniem ilości przeprowadzonych godzin lekcyjnych,
oraz o podstawie do dysponowania tą osobą.
Do powyższego należy załączyć kopię wydanego dyplomu potwierdzającego posiadanie
wykształcenia wyższego pedagogicznego lub ukończenia podyplomowych studiów
pedagogicznych uprawniających do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz aktualne zaświadczenia
lub certyfikaty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu Bajkoterapii.
8. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena - Największą ilość punktów w kryterium otrzyma Wykonawca, który przedstawi ofertę
z najniższą ceną.

2) Doświadczenie – Największą ilość punktów w niniejszym kryterium otrzyma Wykonawca,
który wykaże największe doświadczenie tj. największa ilość zrealizowanych godzin
lekcyjnych z danego zakresu.
Każde z zadań będzie oceniane osobno zgodnie z powyższymi kryteriami.
9. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty:
1) Zamawiający każde z poszczególnych zadań będzie oceniać osobno zgodnie z poniższymi
wagami punktowymi.
2) Zamawiający przy przyznawaniu poszczególnym ofertom punktacji będzie się kierował
następującymi wagami punktowymi:
Kryterium nr 1: C - Cena – maksymalnie 80 % = 80 pkt,
Kryterium nr 2: D - Doświadczenie – maksymalnie 20% = 20 pkt.
3) Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach (%) zostanie wyrażona w
punktach (1% = 1 pkt), a więc ocena oferty wyrażona będzie w punktach.
4) Łączna maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia przez Wykonawcę wynosi 100.
10. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Zamawiający będzie przyznawać punktację osobno dla każdego z zadań.
2) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, według następujących zasad:
Kryterium nr 1:
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”, gdzie punkty
wyliczane są wg wzoru:
C=

CMIN
CB

x 80 pkt

CMIN- najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
CB- cena oferty badanej
Kryterium nr 2:
D - Doświadczenie osób realizujących zamówienie tj. łączna ilość wykazanych przez
Wykonawcę zrealizowanych godzin zajęć. Oferta z udokumentowaną najwyższą liczbą
przepracowanych godzin lekcyjnych otrzyma maksymalną liczbę punków – 20 pkt, a punkty
dla pozostałych ofert zostaną obliczane według następującego wzoru:
𝐷B

D=D

MAX

x 80 pkt

DMAX - oferta z największym doświadczeniem tj. wykazaną najwyższa liczbą przepracowanych
godzin lekcyjnych

DB – doświadczenie wykazane w ofercie badanej tj. wykazana w danej ofercie liczba
przepracowanych godzin lekcyjnych.
2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość
punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez
Zamawiającego w treści ogłoszenia.
P=C+D
gdzie:
P - łączna liczba punktów,
C - liczba punktów w kryterium „Cena”,
D - liczba punktów w kryterium „Doświadczenie”
Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
11. Przygotowanie oferty:
1) Ofertę należy przygotować pisemnie w języku polskim zgodnie z formularzem ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Termin związania z ofertą Wykonawcy wynosi 30 dni.
3) Wszystkie strony oferty i załączników powinny być ponumerowane i parafowane. Oferta
i oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę. Kopie dokumentacji przedkładanej
przez Wykonawcę powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do
tego uprawnione.
4) W skład oferty wchodzą: formularz ofertowy, wykaz godzin, wykaz osób, oświadczenie
Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku powiązań osobowych
lub kapitałowych, Klauzula informacyjna RODO, oświadczenie pełnomocnictwo - jeśli
dotyczy – wraz z wymaganymi w poszczególnych załącznikach dokumentami.
5) Oferta nie zawierająca formularza oferty nie będzie w ogóle rozpatrywana. Oferta nie
zawierająca załączników zostanie odrzucona.
6) Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki. Wykonawca powinien
dołączyć do oferty dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 570 z późn.
zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie
wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Formularz oferty oraz załączniki do formularza oferty powinny zostać złożone w oryginale,
pozostałe dokumenty mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów określonych powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,
w zakresie określonym przez Zamawiającego powyżej, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7) Wykonawcy mogą zadawać pytania dotyczące treści niniejszego zapytania, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi
najpóźniej na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.
8) Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy
złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej
zmianie treści zapytania ofertowego.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (w całości lub części) bez ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11) Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.
12) Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13) Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie
podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez
Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
14) W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności jakiejkolwiek części Oferty ze
stanem faktycznym Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu
faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do
wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów celem
potwierdzenia stanu faktycznego z treścią oferty. Odpowiedź na wezwanie nie stanowi przy
tym uzupełnienia oferty, a samo wezwanie nie stanowi wezwania do uzupełnienia oferty.
15) Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest do zawarcia
umowy z Zamawiającym przed terminem realizacji umowy.
16) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza,
odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą,
który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.
17) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania, na każdym
jego etapie, przed wyborem ofert.
12. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury,
ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w Sekretariacie do dnia 20.09.2019 r. do godz.
08:30. Koperta z dopiskiem: „Prowadzenie zajęć dla wychowanków Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie w ramach
projektu pn.: „Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami
Edukacyjnymi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.”
2) Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną przez Zamawiającego pozostawione bez
rozpatrzenia.
3) Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiającemu.
4) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255,
84-200 Wejherowo, Biuro Dyrektora dnia 20.09.2019 r. o godz. 10:00.
2) Termin realizacji umowy:
1) Okres realizacji:
dla zadania I od 24.09.2019 r. do 30.04.2021 r.
dla zadania II od 24.09.2019 r do 31.03.2021 r.

2) Wszystkie istotne postanowienia umowne: Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do zapytania
ofertowego - dla zadania I - Wzór umowy, załącznika nr 7 do zapytania ofertowego - dla
zadania II – Wzór umowy.
3) Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca potwierdził, iż nie zachodzą powiązania osobowe lub
kapitałowe, o których mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. W związku z powyższym wymaga
od Wykonawcy wypełnienia oświadczenia, które stanowi załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego.
4) Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamówienia:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
2. wprowadzone zmiany mają charakter nieistotny;
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli
wystąpią obiektywne okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie usługi;
4. Zamawiający dopuszcza zmianę w harmonogramie w trakcie realizacji umowy po
przeprowadzeniu konsultacji z Wykonawcą;
5. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany osoby, przewidzianej do wykonania
zamówienia, przedstawionej w ofercie Wykonawcy, za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego na warunkach opisanych w § 6 w tym wystąpienia konieczności zmiany osób
wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub
inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób
spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym;
7.zmiany podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do
realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować
innego podwykonawcę spełniającego warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów
określonych w zapytaniu;
8. wystąpienia konieczności zmian osoby Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna,
że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać
zmiany tej osoby, na inną, spełniającą warunki określone w zapytaniu, w terminie nie dłuższym
niż 3 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego;

9. wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
b) zmiany danych teleadresowych.
5) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania oraz
na całość zamówienia.
6) Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7) Informacje o planowanych zamówieniach ich zakres oraz warunki na jakich zostaną
udzielone:
Nie dotyczy.
Załączniki:
1) Formularz Ofertowy
2) Wykaz godzin
3) Wykaz osób
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
powiązań osobowych lub kapitałowych
5) Klauzula informacyjna RODO
6) Wzór umowy – zadanie I
7) Wzór umowy – zadanie II

