
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych 

na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć w ramach programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”. 
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§ 1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych 

Im. Janusza Korczaka 
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 5 

63-400 Ostrów Wielkopolski 
Telefon: 62 735-57-54 
E-mail: sekretariat@zssostrow.pl 
Adres strony internetowej: www.zssostrow.pl 
Numer postępowania: 01/2020 

 
§ 2. Znaczenie pojęć. 

Zamawiający ustala następujące znaczenie pojęć, użytych w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu: 
1. „ustawa PZP” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2019r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami), 
2. „Ogłoszenie” - niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami, stanowiącymi jego integralną 

część, 
3. „zamawiający” – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, 
4. „wykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła 
umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

 
§ 3. Podstawa udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy PZP. 
2. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. 
3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu stosuje się zapisy 

Ogłoszenia, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - 
Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r. poz. 459). 

 
§ 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia: Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady 
Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 
życiem” (M.P. poz. 1250) zwanego dalej „Programem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań 
wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w 
art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji 
narodowej z dnia 5 września 2017r, w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno 
rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz U, poz. 1712) oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego 
ośrodka ( zadania 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny). 
2. Wspólny słownik zamówień (CPV): 800000000 - 4, 801100000 - 8  
3. Wymagane warunki wykonania zamówienia: 

3.1. wymagany termin wykonania zamówienia, określony przez zamawiającego w załączniku nr 02 do 
Ogłoszenia: Od daty zawarcia umowy do dnia  18.12.2020r. 

3.2 wymagane warunki płatności, określone przez zamawiającego w załączniku nr 02 do Ogłoszenia, 
3.3. zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, zawarł z zamawiającym 

umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w załączniku nr 02 do 
Ogłoszenia, 

3.4. za wystarczające dla wykazania, iż przedstawiona oferta odpowiada treści Ogłoszenia, w zakresie 
określonych powyżej wymaganych warunków wykonania zamówienia, zamawiający uznaje złożenie 
przez wykonawcę, w formularzu ofertowym, sporządzonym co do treści merytorycznej oraz zakresu 
informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 01 do Ogłoszenia - 
stosownych oświadczeń, o określonej tamże treści. 

4. Zamawiający informuje, że: 
4.1. wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy (zamawiający 
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zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę całości zamówienia), 
4.2. dopuszcza składanie ofert częściowych, w następującym zakresie: 

Część Zakres: Ilość 
godzin 

I. TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii neurologopedycznej świadczone będą w 
formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie 
nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 567.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o dziennik 
zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia terapii integracji neurologopedycznej należeć będzie 
m.in: 
- rozwijanie wszechstronnego komunikowania się dzieci, zwłaszcza komunikacji werbalnej 
- rozwijanie spontanicznej aktywności słownej 
- usprawnianie poznawcze 
- wprowadzanie elementów komunikacji alternatywnej 
- motoryczna aktywizacja głosem – pompy, młoteczki, praca z przeponą 
- naśladowanie ruchów, imitacja głosu, 
- utrwalanie słuchowych wzorców, słów i zwrotów, 
- terapia na poziomie artykulacyjnym, 

567 

II. TERAPIA LOGOPEDYCZNA: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii logopedycznej świadczone będą w formie 
indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki 
szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 374.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o dziennik 
zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia terapii logopedycznej należeć będzie m.in: 
- usprawnianie narządów mowy – warg, języka i podniebienia miękkiego, 
- ćwiczenia głosowe. Artykulacja trudnych głosek, 
- ćwiczenia słuchowe na materiale pozajęzykowym, 
- ćwiczenia  w zakresie rozumienia, ćwiczenie wypowiedzi słownych, nazywanie czynności, 

374 
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- ćwiczenia oddechowe, fonacyjne 
- rytmizacja mowy 
- likwidowanie zaburzeń artykulacyjnych 
- korygowanie opóźnień rozwojowych, w tym werbalnych, 
- ćwiczenia w czytaniu – nauka metodą  J. Cieszyńskiej 

III. TERAPIA: INTEGRACJA SENSORYCZNA 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii integracji sensorycznej świadczone będą w 
formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie 
nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 320.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o dziennik 
zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia terapii integracji sensorycznej należeć będzie m.in: 
- stymulacja układu słuchowego, wzrokowego, węchu i smaku 
- terapia światłem i kolorami 
- ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania 
motorycznego 
-  stymulacja przedsionkowa i propioceptywna 
- rozwój mechanizmów stabilizacji tułowia 
- rozwój dystrybucji napięcia mięśniowego 
- rozwój dwustronnej koordynacji ruchowej 
- kształtowanie  mechanizmów planowania motorycznego. 
- rozwój percepcji ruchowej, 
- stymulacja dotykowa, 
- rozwój mechanizmów równoważnych 
- rozwój percepcji ruchowej 
- stymulacja słuchowa. 

320 

IV. REWALIDACJA OSÓB Z NIEDOSŁUCHEM: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć rewalidacja dzieci z niedosłuchem świadczone będą 
w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie 
nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 108.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o dziennik 
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zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia rewalidacji osób z niedosłuchem należeć będzie m.in: 
- usprawnianie funkcji słuchowych 
- kompensowanie ubytku słuchu 
- usprawnianie umiejętności grafomotorycznych 
- poszerzanie słownictw czynnego i biernego 

V. SENSOMOTORYCZNA TERAPIA WIDZENIA: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć sensomotorycznej terapii widzenia świadczone 
będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia 
przez nie nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 81.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o dziennik 
zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia sensomotorycznej terapii widzenia należeć będzie m.in: 
- usprawnianie funkcji wzrokowych 
- rozwijanie umiejętności posługiwania się wzrokiem 
- usprawnienia koordynacji wzrokowo ruchowej, 
- doskonalenie percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koncentracji, pamięci wzrokowej, 
pamięci słuchowej, 
- usprawnienie grafomotoryki, 
- kształtowanie umiejętności dostrzegania przedmiotów, wskazywania przedmiotów w 
bliższym otoczeniu, 
- zachęcanie do aktywnej zabawy, 
- pobudzanie wrażliwości dotykowej, wzrokowej, słuchowej, 
- adaptacja otoczenia dla potrzeb osób z problemami wzrokowymi, 
- osiąganie jak najwyższego poziomu samodzielności, 

81 

VI. ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć wspomagających rozwój psychomotoryczny dzieci 
świadczone będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu 
podjęcia przez nie nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 81.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o dziennik 
zrealizowanych form wsparcia.  

81 
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9. Do zadań prowadzącego zajęć wspomagających rozwój psychomotoryczny należeć 
będzie m.in: 
- rozwijanie pozytywnej świadomości ciała 
- rozwijanie pewności siebie i poczucia własnej wartości 
- rozwijanie postrzegania zmysłowego, doznań motorycznych 
- rozwijanie funkcji poznawczych 
- wspomaganie  osiągnięć edukacyjnych 
- rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi i porozumiewania się 
- rozwijanie kreatywności, empatii, tolerancji i motywacji 

VII. TERAPIA RĘKI: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii ręki świadczone będą w formie 
indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki 
szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 216.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o dziennik 
zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia terapii ręki należeć będzie m.in: 
- usprawnianie motoryki małej, 
- poprawa umiejętności chwytu, 
- dostarczanie wrażeń dotykowych, 
- wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, 
- poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej, 
- rozwijanie samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego, 
- doskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki, 
- rozwijanie koordynacji obustronnej, 

216 

VIII. TERAPIA PEDAGOGICZNA: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej świadczone będą w formie 
indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki 
szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 108.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o dziennik 
zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia terapii pedagogicznej należeć będzie m.in: 
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- wspomaganie efektywności uczenia  
- wyrównywanie braków oraz eliminowanie przyczyń i przejawów zaburzeń, w tym 
zaburzeń zachowania 
- rozwijanie funkcji językowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych 

IX. TERAPIA PSYCHOLOGICZNA: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii psychologicznej świadczone będą w formie 
indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki 
szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 81.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o dziennik 
zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia terapii psychologicznej należeć będzie m.in: 
- stymulowanie rozwoju społecznego – trening kompetencji społecznych 
- stymulowanie rozwoju emocjonalno-motywacyjnego 
- wspieranie psychologiczne 
- stymulowanie rozwoju poznawczego 

81 

X. LOGOSENSORYKA – WSPOMAGANIE ROZWOJU KOMUNIKACJI: 
11. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć logosensoryki – wspomaganie rozwoju 

komunikacji świadczone będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od 
urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 135.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o dziennik 
zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia logosensoryki należeć będzie m.in: 
- usprawnienie mowy i komunikacji 
- wzbogacanie słownictwa; 
- rozwijanie wyobraźni 
- rozwijanie zmysłów, motoryki dużej i małej 
 

135 

XI. TERAPIA EEG BIOFEEDBACK: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii EEG BIOFEEDBACK świadczone będą w 
formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie 
nauki szkolnej.  

50 
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2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 50.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o dziennik 
zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia terapii EEG BIOFEEDBACK należeć będzie m.in: 
Rozwijanie samokontroli poprzez wzorzec  fal mózgowych: 
- poprawa koncentracji uwagi 
- poprawa szybkości uczenia się 
- rozwijanie umiejętności poznawczych; zapamiętywania, przypominania, utrwalania 
wiadomości 
- zwiększenie kreatywności 
- wzmacnianie pozytywnego myślenia 
- polepszenie samopoczucia, wyciszenie, relaksacja 
- zrelaksowanie organizmu, 
- poprawa jakości snu 
- harmonia stanów nadmiernego pobudzenia 

XII. HIPOTERAPIA: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć hipoterapii świadczone będą w formie 
indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki 
szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć: Wskazany przez wykonawcę padok lub hala na terenie 
powiatu ostrowskiego.  

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 108.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o dziennik 
zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia hipoterapii należeć będzie m.in: 
9.1. Zorganizowanie w bezpieczny i profesjonalny sposób zajęć hipoterapii 
poprzez: 
- zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia zajęć na ogrodzonym padoku 
oraz na hali w razie niepogody; 
- zapewnienie odpowiedniego sprzętu do hipoterapii m.in. pasów, ogłowia, kasków 
- korzystanie z odpowiednio przygotowanych koni dobranych indywidualnie dla każdego 
pacjenta jego wzrostu i wagi 
9.2. Realizowanie celów terapeutycznych: 
W sferze fizycznej:   
- podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie 
prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie 
równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; 
 - stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.  
W sferze emocjonalno-motywacyjnej: 
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- zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.  
W sferze poznawczej:  
- stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; 
stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.  
W sferze społecznej:  
- aktywizacja psychospołeczna, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych. 

XIII FIZJOTERAPIA – USPRAWNIENIE RUCHOWE: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć fizjoterapii - usprawnienie ruchowe świadczone 
będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia 
przez nie nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. 3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4 Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 371.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o dziennik 
zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia fizjoterapii – usprawnienie ruchowe należeć będzie m.in: 
- usprawnianie ruchowe metodami fizjoterapeutycznymi 
- masaż misami tybetańskimi 
- pozycjonowanie 
-normalizacja napięcia mięśniowego 
- poprawa stereotypu chodu 
- wzmacnianie gorsetu mięśniowego 
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała 
- poprawa wydolności ogólnoustrojowej 
-wzmacnianie układu więzadłowo – mięśniowego 

371 

RAZEM: 2600 

 
4.3. nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów,  
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. posiadają kompetencje oraz uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 
1.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej oraz finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia, 
1.3. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują, umożliwiającymi wykonanie zamówienia, 

odpowiednim potencjałem technicznym i osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie, jak 
również kwalifikacje zawodowe, w tym dysponują, jeśli składają ofertę w zakresie: 
1.3.1. części I zamówienia - terapia neurologopedyczna: osobami, które prowadzić będą zajęcia, 

posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające 
na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć terapii neurologopedycznej, 

1.3.2. części II zamówienia - terapia logopedyczna: osobami, które prowadzić będą zajęcia, 
posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające 
na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć terapii logopedycznej, 

1.3.3. części III zamówienia – terapia integracji sensorycznej: osobami, które prowadzić będą zajęcia, 
posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające 
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na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć terapii sensorycznej, 
1.3.4. części IV zamówienia - terapia rewalidacja osób z niedosłuchem: osobami, które prowadzić 

będą zajęcia, posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz 
doświadczenie, polegające na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć 
terapii rewalidacji osób z niedosłuchem, 

1.3.5. części V zamówienia - sensomotoryczna terapia widzenia: osobami, które prowadzić będą 
zajęcia, posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, 
polegające na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć sensomotorycznej 
terapii widzenia, 

1.3.6. części VI zamówienia - wspomaganie rozwoju psychomotorycznego: osobami, które 
prowadzić będą zajęcia, posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz 
doświadczenie, polegające na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć 
wspomagających rozwój psychomotoryczny, 

1.3.7. części VII zamówienia - terapia ręki: osobami, które prowadzić będą zajęcia, posiadającymi 
wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające na 
przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć terapii ręki, 

1.3.8. części VIII zamówienia - terapia pedagogiczna: osobami, które prowadzić będą zajęcia, 
posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające 
na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć terapii pedagogicznej, 

1.3.9. części IX zamówienia - terapia psychologiczna: osobami, które prowadzić będą zajęcia, 
posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające 
na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć terapii psychologicznej, 

1.3.10. części X zamówienia –logosensoryka - wspomaganie rozwoju komunikacji: osobami, które 
prowadzić będą zajęcia, posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz 
doświadczenie, polegające na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć 
logosensoryki - wspomagających rozwój komunikacji, 

1.3.11. części XI zamówienia - terapia EEG BIOFEEDBACK: osobami, które prowadzić będą zajęcia, 
posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające 
na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć terapii EEG BIOFEEDBACK, 

1.3.12. części XII zamówienia - hipoterapia:  
1.3.12.1. osobami, które prowadzić będą zajęcia, posiadającymi wykształcenie co najmniej 

wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające na przeprowadzeniu co najmniej 
100 godzin zegarowych zajęć hipoterapii, 

1.3.12.2. koniem przysposobionym do hipoterapii, 
1.3.13. części XIV zamówienia - fizjoterapia (usprawnienie ruchowe): osobami, które prowadzić 

będą zajęcia, posiadającymi wykształcenie co najmniej średnie oraz doświadczenie, polegające 
na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć  fizjoterapii (usprawnienie 
ruchowe). 

2. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w § 5 ust. 1 Ogłoszenia, przedstawiając w tym celu stosowne oświadczenie, sporządzone 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia oraz stosowny wykaz, sporządzony 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia, 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna 
lub „konsorcjum”), przy czym w przypadku takim: 
3.1. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

3.2. postanowienia Ogłoszenia, dotyczące wykonawcy, stosuje się odpowiednio do każdego 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

3.3. warunki, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.1 oraz 1.3 Ogłoszenia - zostaną spełnione przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli spełni je samodzielnie każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3.4. warunki, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2  Ogłoszenia, zostaną spełnione, jeżeli wspólnie 
(łącznie), spełnią je wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
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4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2 oraz 1.3 Ogłoszenia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wiedzy, 
doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach, posiadających odpowiednie wykształcenie, jak 
również kwalifikacje zawodowe - innych podmiotów, zwanych dalej zasobami innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, przy czym w przypadku 
takim: 
4.1. wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 
którego treść spełnia wymogi określone w § 5 ust. 4 pkt 4.2 Ogłoszenia; 

4.2. w celu oceny, czy wykonawca polegając na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych 
w § 5 ust. 4 pkt 4.1 Ogłoszenia, będzie dysponował nimi w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę 
dokumentów, które określają w szczególności: 
4.2.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
4.2.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
4.2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

4.3. zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich zasoby pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4.5. wykonawca, który polega na zasobach  innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, 
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów. 

4.6. jeżeli udostępnione przez inny podmiot zasoby, na których polega wykonawca, nie potwierdzają 
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby wykonawca 
w terminie przez niego określonym, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
samodzielnie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, które wykazywał uprzednio, 
polegając na zasobach innych podmiotów. 

5. Jeżeli wykonawca nie wykaże, że spełnia warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 
1 Ogłoszenia, to złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 

6. Forma dokumentów, o których mowa w § 5 Ogłoszenia. 
6.1. Dokumenty składane są w oryginale. 
 

§ 6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,  

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

 

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity - Dz. U. 
2016r. poz. 1113 z późniejszymi zmianami) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - 
Dz. U. 2016 poz. 1030 z późniejszymi zmianami) - przy uwzględnieniu zamieszczonych poniżej 
postanowień. 

2. Kierowane do zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty  
- wykonawcy mogą: 
2.1. przekazywać lub składać w formie pisemnej - na adres: 

Zespół Szkół Specjalnych 
Im. Janusza Korczaka 

ul. Kościuszki 5 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
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2.2. przekazywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - na adres: sekretariat@zssostrow.pl 
3. Przesyłane zamawiającemu oferty, wykonawcy zobowiązani są wysyłać na adres: 

 
Zespół Szkół Specjalnych 

Im. Janusza Korczaka 
ul. Kościuszki 5 

63-400 Ostrów Wielkopolski  

4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla: 
4.1. złożenia oferty wraz z załącznikami, 
4.2 zmiany lub wycofania oferty, 
4.3. złożenia lub uzupełnienia pełnomocnictw oraz dokumentów, o których mowa § 5 ust. 2 Ogłoszenia  

- w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, 
4.4. złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 Ogłoszenia – 

w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego. 
5. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 Ogłoszenia - uważa się za złożone w terminie przez 

wykonawcę, jeżeli dotarły one w formie pisemnej do zamawiającego przed upływem wyznaczonego 
terminu. 

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty - uważa się za złożone w 
terminie przez wykonawcę, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem wyznaczonego 
terminu, przy uwzględnieniu postanowień § 6 ust. 5 Ogłoszenia. 

7. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz 
inne dokumenty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w § 6 ust. 8 Ogłoszenia, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na 
stronie internetowej, na której zamieszczone jest Ogłoszenie. 

11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Ogłoszenia oraz przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia oraz 
informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, 
na której zamieszczone jest Ogłoszenie. 

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w § 6 ust. 8 Ogłoszenia. 

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści Ogłoszenia. 

14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 
 

 
§ 7. Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

 
§ 8. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. W skład kompletnej oferty, powinny wchodzić: 
1.1. wypełniony formularz ofertowy, sporządzony co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji 
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w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załączniki nr 01 do Ogłoszenia, 
1.2. dokumenty, wskazane w § 5 ust 2 Ogłoszenia, 
1.3. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie, udzielonych 

ewentualnemu pełnomocnikowi lub pełnomocnikom - pełnomocnictw, określających w sposób 
precyzyjny i jednoznaczny: 
1.3.1. rodzaj oraz zakres czynności prawnych, do dokonania których pełnomocnik lub pełnomocnicy - 

zostali umocowani, 
1.3.2. udzielającego lub udzielających pełnomocnictwa oraz pełnomocnika lub pełnomocników, 

1.4. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oryginał lub 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza kopia pełnomocnictwa, udzielonego 
pełnomocnikowi, ustanowionemu do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w formie pisemnej oraz podpisana 

własnoręcznym podpisem. 
4. Oferta musi zostać podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wykonawcę lub 

odpowiednio wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
dokonujących jej złożenia. 

5. Zamawiający zaleca wykonawcom, z uwagi na obowiązek, określony uregulowaniem zawartym w art. 6 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r. poz. 459): 
5.1. złożenie podpisu lub podpisów, w sposób pozwalający na ustalenie tożsamości osoby lub osób, 

które dokonały ich złożenia, 
5.2. podpisanie (parafowanie) wszystkich zapisanych stron oferty oraz dokonanych poprawek lub 

zmian w ofercie, 
5.3. określenie charakteru czynności prawnej, której dokonanie, potwierdzane jest złożeniem podpisu 

(np. poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu bądź naniesienie poprawki lub zmiany 
w treści oferty), o ile nie wynika ona bezpośrednio z treści dokumentu, 

5.4. wypełnienie oraz napisanie wszelkich dokumentów, wchodzących w skład oferty wraz 
z załącznikami, w całości pismem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane 
pismem ręcznym, zaleca się wykonać z użyciem długopisu), 

5.5. dokonanie wpisów, wszelkich wartości pieniężnych, wyrażonych w złotych - w ofercie oraz 
dołączonych do tejże oferty dokumentach własnych, z wykorzystaniem wyłącznie pełnych zapisów 
cyfrowych, określających pełną wysokość danej wartości z dokładnością do setnych części złotego 
(udział groszy w wartości zaleca się określić cyfrowo, za pomocą dwóch cyfr), 

5.6. ponumerowanie, z wykorzystaniem kolejnych liczb całkowitych dodatnich, począwszy od liczby 
jeden, zapisanych w postaci cyfrowej, z wykorzystaniem „cyfr arabskich”, wszystkich stron lub 
wyłącznie stron zapisanych bądź też kart oferty oraz zachowania ciągłości nadanej numeracji, jak 
również załączenie do oferty oświadczenia, stwierdzającego na ilu kolejno ponumerowanych: 
stronach, stronach wyłącznie zapisanych bądź kartach, została ona złożona wraz z załącznikami, 

5.7. połączenie wszystkich kart oferty w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację, 
5.8. sporządzenie formularzy, w sposób zachowujący treść zapisów oraz układ tabel, jak również 

wypełnienie ich rubryk, zgodnie z przeznaczeniem oraz w zakresie informacyjnym, w pełni 
odpowiadającym wymaganiom zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity - Dz. U. z 2003r. 
nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami) - wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie 
i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje, jak również wykazać, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Zgodnie z art. 11 ust. 4 powołanej już ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. 

8. W świetle powołanego już uregulowania, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 października 
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2000r. (I CKN 304/00), określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie 
trzy warunki: 
8.1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość 
gospodarczą, 
8.2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
8.3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

9. Zamawiający informuje, iż nie będzie występował o wyjaśnienie zawartego w ofercie zastrzeżenia 
tajemnicy przedsiębiorstwa oraz uzupełnienie jego uzasadnienia. Zamawiający oceni zastrzeżenie 
tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jego uzasadnienie przedstawione wraz z ofertą. W przypadku uznania 
przez zamawiającego, że wykonawca nie wykazał w uzasadnieniu przedstawionym wraz z ofertą, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - zamawiający uzna to zastrzeżenie 
za bezskuteczne, co będzie skutkować zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005r. (sygn. III CZP 
74/05) ich odtajnieniem. W takim przypadku oferta będzie jawna również w zakresie bezskutecznie 
objętym tajemnicą przedsiębiorstwa, o czym zamawiający poinformuje wykonawcę. 

10. Wykonawca nie może zastrzec, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa: nazwy {firmy} oraz 
adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

11. Wskazane jest wyodrębnienie w ramach oferty dokumentów, zawierających informacje zastrzeżone, 
jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ich wyraźne oznaczenie. 

12. W przypadku, gdy składane, w odpowiedzi na wezwanie lub żądanie zamawiającego, dokumenty 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - wykonawca ma prawo do zastrzeżenia 
tych informacji, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym jednocześnie z ich 
złożeniem, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Postanowienia § 9 ust. 9 Ogłoszenia stosuje się odpowiednio. 

13. Opakowanie oferty powinna stanowić zamknięta koperta, oznaczona nazwą i adresem wykonawcy 
oraz opisana co najmniej w następujący sposób: 

 

Zespół Szkół Specjalnych, im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim 
Oferta: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć w ramach programu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”)  

14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Powiadomienia, o zmianie lub wycofaniu oferty, powinny zostać opakowane oraz dostarczone 
zamawiającemu, w sposób analogiczny jak przewidziany dla oferty oraz zawierać na ich opakowaniu, 
dodatkowy zapis o treści (odpowiednio): „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

 
§ 9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
1.1. miejsce składania ofert: Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka , ul. Kościuszki 5, 63-400 

Ostrów Wielkopolski- SEKRETARIAT 
1.2. termin składania ofert: 22.06.2020r., godzina - 15:00. 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
2.1. miejsce otwarcia ofert: Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka , ul. Kościuszki 5, 63-400 

Ostrów Wielkopolski- - SEKRETARIAT 
2.2. termin otwarcia ofert: 22.06.2020r., godzina – 15:15. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.zssostrow.pl - 

informacje, dotyczące: 
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6.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
6.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
6.3. ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone. 
 

§ 10. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wszelkich obliczeń, prowadzących do ustalenia cen ofert, wykonawcy zobowiązani są dokonać, 

zgodnie z procedurą obliczeniową, określoną w formularzu ofertowym, sporządzonym co do treści 
merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 
01 do Ogłoszenia, zaokrąglając wyniki obliczeń (wyniki każdej z wykonanych operacji arytmetycznych 
z osobna), w sposób matematyczny do setnych części złotego. 

2. Ustalenia wysokości cen jednostkowych brutto, określonych w stosownych rubrykach Tabeli nr 01 - 
„Zestawienie kalkulacyjne.”, zawartej w formularzu ofertowym, sporządzonym co do treści 
merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 
01 do Ogłoszenia - wykonawcy zobowiązani są dokonać samodzielnie, z dokładnością do ich części 
setnych, uwzględniając w wysokości tychże cen, wszelkie składniki, wpływające na ich poziom, w tym 
wynagrodzenia ze pracę o wysokości nie mniejszej, niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonego (-j) na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r. poz. 
847), jak również wszelkie inne składniki, określone bądź wynikające z postanowień zawartych 
w Ogłoszeniu, podatek VAT  oraz bez dodatkowego ich wyszczególnienia - ewentualne opusty. 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego (wyłącznie nieliczne przypadki, gdy następuje „odwrotne obciążenie podatkiem”), 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W przypadku takim wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest 
poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego (wyłącznie nieliczne przypadki, gdy następuje „odwrotne obciążenie 
podatkiem”), wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
§ 11. Opis sposobu i kryteriów oceny ofert. 

1. Podczas oceny ofert - w pierwszej kolejności oraz odniesieniu do wszystkich złożonych ofert 
zamawiający dokona: 
1.1. poprawienia omyłek (w razie ich wystąpienia), przy czym zamawiający poprawi w ofertach:  

1.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,  
1.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
1.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Ogłoszenia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, 
- przy czym o poprawieniu omyłek, o których mowa w § 14 ust 1 pkt 1 lit. a i b, zamawiający 
zawiadomi wykonawcę niezwłocznie po dokonaniu ich poprawienia, natomiast o poprawieniu omyłki, 
o której mowa w § 14 ust 1 pkt 1 lit. c, zamawiający zawiadomi wykonawcę i poprosi go o wyrażenie 
zgody na jej poprawienie; jeśli wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki - jego oferta 
zostanie odrzucona, 

1.2. zweryfikowania możliwości wystąpienia rażąco niskiej ceny, przy czym zamawiający informuje, że 
w przypadku jeżeli cena oferty będzie rażąco niska tzn. nierealna w odniesieniu do cen rynkowych lub 
budzić będzie wątpliwości co do możliwości wykonania za nią całości przedmiotu zamówienia, 
wykonawca zostanie wezwany do udzielenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty, nie złożenie 
wyjaśnień w wyznaczonym przez zamawiającego terminie lub brak uzasadnienia wysokości ceny 
spowoduje, że oferta zostanie odrzucona, 

1.3. oceny zgodności złożonych ofert z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu, przy czym złożona 
oferta musi odpowiadać określonym przez zamawiającego wymaganiom pod względem 
przedmiotowym, gdyż w przeciwnym razie zostanie odrzucona; zamawiający nie dopuszcza także 
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innego sposobu wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w Ogłoszeniu, pod rygorem 
odrzucenia oferty. 

2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, zamawiający dokona oceny podlegających ocenie 
ofert (ofert które nie zostały odrzucone), na podstawie jedynego kryterium oceny ofert, którym jest 
cena (waga {znaczenie procentowe kryterium} - 100%), przy czym za najkorzystniejszą ofertę zostanie 
uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość ilości punktów (KC), ustaloną zgodnie z następującym 
wzorem (obliczona ilość punktów uwzględnia wagę {znaczenie procentowe kryterium}): 

KC = 
CN 

 * 100 * 100% 
CB 

 Objaśnienia do wzoru: 
 - KC  - ilość punktów (wynik obliczenia zaokrąglony matematycznie, 

 do jednej dziesięciotysięcznej części punktu), 
 - CN  - najniższa wśród badanych ofert, cena brutto oferty, 
 - CB  - cena brutto badanej oferty. 

Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, przy czym wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach, pod rygorem 
odrzucenia oferty. 

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, zamawiający dokona, na podstawie analizy 
załączonych do oferty dokumentów, oceny mającej na celu ustalenie, czy wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postepowaniu, określone w § 5 ust. 
1 Ogłoszenia, przy czym:  
3.1. jeżeli wykonawca nie złożył wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postepowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania, 

3.2. jeżeli wykonawca nie złoży, w terminie wskazanym przez zamawiającego, dokumentów lub 
wyjaśnień, o których mowa w § 14 ust 3 pkt 1, złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 

4. Jeżeli wykonawca nie wykaże, że spełniania warunki udziału w postepowaniu, złożona przez niego 
oferta zostanie odrzucona, zaś zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród 
pozostałych złożonych ofert podlegających ocenie ofert (ofert które nie zostały odrzucone) oraz 
dokona, na podstawie analizy załączonych do niej  dokumentów, oceny mającej na celu ustalenie, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w 
postepowaniu, przy uwzględnieniu postanowień § 14 ust 3 pkt 1 i 2 Ogłoszenia. 

5. Jeżeli wykonawca nie złożył wraz z oferta wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie 
złoży, w terminie wskazanym przez zamawiającego poprawnych pełnomocnictwa, o których mowa w 
zdaniu poprzednim, złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

§ 12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  
po wyborze oferty w celu zawarcia umów w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
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wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom, 

1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty, 
1.3. unieważnieniu postępowania, 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 i 3 Ogłoszenia, na stronie 
internetowej, na której zamieszczone jest Ogłoszenie. 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w miejscu oraz terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego. 

4. Zamawiający informuje, że po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia następujących formalności: 
4.1 przekazania zamawiającemu informacji, wskazującej osobę lub osoby, które dokonają w jego 

imieniu, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
4.2 przekazania zamawiającemu oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

notariusza kopii, udzielonych ewentualnemu pełnomocnikowi lub pełnomocnikom, pełnomocnictw 
do zawarcia w jego imieniu, umowy w sprawie zamówienia publicznego, określających w sposób 
precyzyjny i jednoznaczny: udzielającego lub udzielających pełnomocnictwa oraz pełnomocnika lub 
pełnomocników, 

4.3 przekazania zamawiającemu informacji, których zakres określono w § 4, ust. 7, pkt 1, § 7, ust. 2 oraz 
§ 8, ust. 2 - załącznika nr 02 do Ogłoszenia. 

5. Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty, złożonej przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - nie będzie wymagał, przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 

 
§ 13. Wzór umowy. 

1 Wzór umowy stanowi załącznik nr 02 do Ogłoszenia. 
2 Zmawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 02 do Ogłoszenia. 
3 Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 
 

§ 14. Unieważnienie postępowania. 
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
oferty, 

3. w przypadku składania ofert dodatkowych, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 
4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

§ 15. Informacje dodatkowe. 
1. Zamawiający informuje, że: 

1.1. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 
1.2. nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, 
1.3.) nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych (wszelkie rozliczenia, prowadzone będą 

wyłącznie, w walucie polskiej o nazwie „złoty”), 
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1.4. nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 
1.5. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest Ogłoszenie: www.zssostrow.pl 
§ 16. RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza 
Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim,  63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 5 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować listowanie 
na adres szkoły: Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, ul. 
Kościuszki 5 63-400 Ostrów Wielkopolski,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z Pzp, 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO, 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

 

*  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego 
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§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
Wykonawcom oraz innym podmiotom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI 
(Środki ochrony prawnej) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
- Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki stanowiące integralną część Ogłoszenia: 
01. załącznik nr 01 - Formularz ofertowy, 
02. załącznik nr 02 – Oświadczenie 
03. załącznik nr 03 – Wykaz osób 
02. załącznik nr 02 - Wzór umowy. 
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Załącznik nr 01 

 
 
 
 

Formularz ofertowy 
 

 
I. Wykonawca lub wykonawcy składający ofertę: 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

(należy wpisać nazwę {firmę} albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, 
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy 

- każdego z wykonawców składających ofertę) 
Nazwa {firma} albo imię i nazwisko oraz adres pocztowy oraz/lub adres e-mail, na które należy przekazywać 
korespondencję, związaną z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

nazwa {firma} albo imię i nazwisko oraz adres pocztowy: ......................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

adres e-mail: .......................................................................................  

II. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć w ramach programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”. 
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III. Oferty częściowe. 

Tabela nr 01 - „Zestawienie kalkulacyjne”. 

Poz. 
Część zamówienia  

(zamawiający wypełnia w zakresie części oferty jaką jest zainteresowany) 
Ilość 

godzin  

Cena 
jednostkowa 

brutto*. 

Wartość brutto. 
(kol. 03 x kol. 04) 

(zł.) (gr.) (zł.) (gr.) 

01. 02. 03. 04. 06. 

01. 
Oferta częściowa - Część I zamówienia –  
TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA 567     

 

02. 
Oferta częściowa -  Część II zamówienia –  
TERAPIA LOGOPEDYCZNA 374     

 

03 
Oferta częściowa -  Część III zamówienia – 
TERAPIA: INTEGRACJA SENSORYCZNA 320     

 

04 
Oferta częściowa -  Część IV zamówienia – 
REWALIDACJA OSÓB Z NIEDOSŁUCHEM 108     

 

05 
Oferta częściowa -  Część V zamówienia – 
SENSOMOTORYCZNA TERAPIA WIDZENIA 81     

 

06 
Oferta częściowa -  Część VI zamówienia – 
ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY 81     

 

07 
Oferta częściowa -  Część VII zamówienia – 
TERAPIA RĘKI 216     
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08 
Oferta częściowa -  Część VIII zamówienia – 
TERAPIA PEDAGOGICZNA 108     

 

09 
Oferta częściowa -  Część IX zamówienia – 
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA 81     

 

10 
Oferta częściowa -  Część X zamówienia – 
LOGOSENSORYKA – WSPOMAGANIE ROZWOJU KOMUNIKACJI 135     

 

11 
Oferta częściowa -  Część XI zamówienia – 
TERAPIA EEG BIOFEEDBACK 50     

 

12 
Oferta częściowa -  Część XII zamówienia – 
HIPOTERAPIA 108     

 

13 
Oferta częściowa -  Część XIII zamówienia – 
FIZJOTERAPIA – USPRAWNIENIE RUCHOWE 371     

(wypełnienie danej części formularza jest równoznaczne ze złożeniem oferty w tym zakresie) 

IV. Informuję (-my), że wybór moich (naszych) ofert częściowych nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT). 

(jeżeli wykonawca uważa, że wybór jego ofert częściowych będzie prowadzić 
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

{wyłącznie nieliczne przypadki, gdy następuje „odwrotne obciążenie podatkiem”}, 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług {VAT} - zobowiązany jest wykreślić w całości 

zawartą powyżej standardową informację {punkt IV} oraz dołączyć do oferty 
samodzielnie sporządzony dokument, zawierający informację, że wybór jego ofert częściowych 
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będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
{wyłącznie nieliczne przypadki, gdy następuje „odwrotne obciążenie podatkiem”}, 

jak również wskazujący, odrębnie dla każdej z ofert częściowych,  
nazwę {rodzaj} usługi, której świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania oraz jej wartość bez kwoty podatku) 

V. Oświadczam (-y), że: 

1. oferowany termin wykonania zamówienia, jest identyczny z wymaganym przez zamawiającego, określonym w Ogłoszenia o zamówieniu, 

2. oferowane warunki płatności, są identyczne z wymaganymi przez zamawiającego, określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu, 

3. w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty, zawrzemy z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach, określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

4. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**, 

 

* cena jednostkowa brutto zawiera w sobie wszelkie koszty jakie zamawiający poniesie w związku z wykonaniem zamówienia publicznego. 

** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa (w takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

 

 

 

 

 

Data  (Podpisy osób, uprawnionych  

do działania w imieniu wykonawcy/wykonawców) 
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Załącznik nr 2 
 

Nazwa (firma) wykonawcy:  

Adres wykonawcy:  

NIP:  

REGON:  

Reprezentowany 
przez (imię i nazwisko): 

 

 
Oświadczenie 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczam, że na dzień składania ofert oraz na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, spełniam (-y) 
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem zamówienia jest 
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 
2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250) 
zwanego dalej „Programem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka 
koordynacyjno- rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 
ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej 
z dnia 5 września 2017r, w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-
rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz U, poz. 1712) oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego 
ośrodka ( zadania 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i  jego rodziny)., 
(właściwą treść {tj. zakres części na jaką wykonawca składa ofertę} należy zaznaczyć w następujący 
sposób: ), tj.: 
1. posiadam (-y) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2. posiadam (-y) wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję (-emy) umożliwiającym wykonanie 

zamówienia, odpowiednim potencjałem technicznym i osobami posiadającymi odpowiednie 
wykształcenie, jak również kwalifikacje zawodowe, w tym dysponuję (-emy), jeśli składają ofertę 
w zakresie: 
1.3.1. części I zamówienia - terapia neurologopedyczna: osobami, które prowadzić będą zajęcia, 

posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające 
na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć terapii neurologopedycznej , 

 
1.3.2. części II zamówienia - terapia logopedyczna: osobami, które prowadzić będą zajęcia, 

posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające 
na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć terapii logopedycznej , 

 
1.3.3. części III zamówienia – terapia: integracja sensoryczna: osobami, które prowadzić będą 

zajęcia, posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, 
polegające na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć terapii integracji 
sensorycznej , 

 
1.3.4. części IV zamówienia - terapia rewalidacja osób z niedosłuchem: osobami, które prowadzić 

będą zajęcia, posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz 
doświadczenie, polegające na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć 
terapii rewalidacji osób z niedosłuchem , 

 
1.3.5. części V zamówienia - sensomotoryczna terapia widzenia: osobami, które prowadzić będą 
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zajęcia, posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, 
polegające na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć sensomotorycznej 
terapii widzenia ,  

 
1.3.6. części VI zamówienia - wspomaganie rozwoju psychomotorycznego osób: osobami, które 

prowadzić będą zajęcia, posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz 
doświadczenie, polegające na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć 
wspomagających rozwój psychomotoryczny osób , 

 
1.3.7. części VII zamówienia - terapia ręki: osobami, które prowadzić będą zajęcia, posiadającymi 

wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające na 
przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć terapii ręki , 

 
1.3.8. części VIII zamówienia - terapia pedagogiczna: osobami, które prowadzić będą zajęcia, 

posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające 
na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć terapii pedagogicznej , 

 
1.3.9. części IX zamówienia - terapia psychologiczna: osobami, które prowadzić będą zajęcia, 

posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające 
na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć terapii psychologicznej , 

 
1.3.10. części XI zamówienia - Rytmika wspomaganie rozwoju komunikacji: osobami, które 

prowadzić będą zajęcia, posiadającymi wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz 
doświadczenie, polegające na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć 
wspomagających rozwój komunikacji , 

 
1.3.11. części XII zamówienia - terapia EEG: osobami, które prowadzić będą zajęcia, posiadającymi 

wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające 
na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć terapii EEG , 

 
1.3.12. części XIII zamówienia - hipoterapia:  

1.3.12.1. osobami, które prowadzić będą zajęcia, posiadającymi wykształcenie co najmniej 
wyższe magisterskie oraz doświadczenie, polegające na przeprowadzeniu co najmniej 
100 godzin zegarowych zajęć hipoterapii, 

1.3.12.2. koniem przysposobionym do hipoterapii , 
 

1.3.13. części XIV zamówienia - fizjoterapia (usprawnienie ruchowe): osobami, które prowadzić będą 
zajęcia, posiadającymi wykształcenie co najmniej średnie oraz doświadczenie, polegające 
na przeprowadzeniu co najmniej 100 godzin zegarowych zajęć  fizjoterapii (usprawnienie ruchowe) 
,. 

3. znajduję (-emy) się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 

 
 
 
 
 

(miejscowość )  (data sporządzenia)  (czytelny podpis i pieczątka wykonawcy  
lub osoby {-ób} upoważnionej {-ych}) 
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Załącznik nr 3 
 

Wykaz osób, które będą prowadzić zajęcia 
 
 

 

Poz 

 

Imię i nazwisko 

Wykształcenie 
- co najmniej 

wyższe 
magisterskie 

(TAK/NIE) 

Doświadczenie 
- ilość godzin 
zegarowych 

zajęć 
(ilość godzin) 

1 2 3 4 

Oferta częściowa  - części I zamówienia – TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA 

1.    

2.    

3.    

Oferta częściowa -  Część II zamówienia – TERAPIA LOGOPEDYCZNA 

1.    

2.    

3.    

Oferta częściowa -  Część III zamówienia – TERAPIA: INTEGRACJA SENSORYCZNA 

1.    

2.    

3.    

Oferta częściowa -  Część IV zamówienia – REWALIDACJA OSÓB Z NIEDOSŁUCHEM 

1.    

2.    

3.    
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Oferta częściowa -  Część V zamówienia – SENSOMOTORYCZNA TERAPIA WIDZENIA 

1.    

2.    

3.    

Oferta częściowa - Część VI zamówienia – ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY 

1.    

2.    

3.    

Oferta częściowa -  Część VII zamówienia – TERAPIA RĘKI 

1.    

2.    

3.    

Oferta częściowa -  Część VIII zamówienia – TERAPIA PEDAGOGICZNA 

1.    

2.    

3.    

Oferta częściowa -  Część IX zamówienia – TERAPIA PSYCHOLOGICZNA 

1.    

2.    

3.    

Oferta częściowa -  Część X zamówienia – LOGOSENSORYKA – WSPOMAGANIE ROZWOJU 
KOMUNIKACJI 

1    

2.    

3.    
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Oferta częściowa -  Część XI zamówienia – TERAPIA EEG BIOFEEDBACK 

1.    

2.    

3.    

Oferta częściowa -  Część XII zamówienia – HIPOTERAPIA 

1    

2    

3.    

 Imię i nazwisko 

Wykształcenie 
- co najmniej  

średnie 
(TAK/NIE) 

Doświadczenie 
- ilość godzin 
zegarowych 

zajęć, 
(ilość godzin) 

1 2 3 4 

Oferta częściowa  - część: XIII – FIZJOTERAPIA (usprawnienie ruchowe) 

1.    

2.    

3.    

 
Należy wypełnić tylko w zakresie w jakim składa się ofertę. 
 
 
 
 
 
 
 

(miejscowość )  (data sporządzenia)  (czytelny podpis i pieczątka wykonawcy  
lub osoby {-ób} upoważnionej {-ych}) 
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WZÓR UMOWY 

 
UMOWA 

nr.................................. 

zawarta w dniu .......................... 

w Ostrowie Wielkopolskim 
pomiędzy: 
Zespołem Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. 
Kościuszki 5 - w imieniu którego działa: 
………………………….  - Dyrektor Szkoły 
- zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a: ………………………………………………………………………………………………………………. 
- zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 
§ 1 

Przedmiot oraz okres obowiązywania umowy. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na terenie powiatu 

Ostrowskiego, w zakresie realizacji zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla 
rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 
2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250) zwanego 
dalej „Programem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- 
rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 
września 1991 r o systemie oświaty oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 5 września 
2017r, w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- 
opiekuńczych (Dz U, poz. 1712) oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka ( zadania 
2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny). 

2. Okres obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy. - do dnia 18.12.2020r. 
3. Przedmiot umowy wykonywany będzie w zakresie części ……………………………………….. 

§ 2 
Obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

1. Obowiązki Zamawiającego: 
1.1. zapłata wynagrodzeń oraz wykonanie czynności określonych w umowie, 
1.2. informowania Wykonawcy o terminie i miejscu wykonywania usługi. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
2.1. wykonywania umowy z najwyższą starannością, zgodnie z terminami w niej określonymi, 
2.2. wykonywania umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 
2.3. wykonywania umowy zgodnie z ilością godzin przyznanych dziecku przez Zamawiającego, według 

ustalonego harmonogramu zajęć, 
2.4. wykonywanie umowy zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 1 do umowy, 
2.5. wykonywanie umowy przez osoby wskazane w ofercie, bez udziału podwykonawców,  
2.6.natychmastowego informowania Zmawiającego o braku możliwości obecności w umówionych 

zajęciach. 
2.7. Prawidłowego prowadzenia dokumentacji z zajęć z dziećmi. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowej kontroli prawidłowości realizacji 
umowy przez Wykonawcę, a w szczególności: 

3.1. efektywności i jakości wykonywania usługi, 
3.2. właściwego prowadzenia dokumentacji. 

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji świadczonych usług, Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia ich w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę  zgodnie z następującymi zasadami: 
5.1. zachować pełną tajemnicę w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskał w trakcie realizacji 
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umowy, a w szczególności, nie ujawniać osobom nieuprawnionym danych personalnych osób, 
którym świadczone są usługi, a także informacji o ich sytuacji rodzinnej, materialnej oraz 
zdrowotnej. 

5.2. poszanowania godności osób w zakresie  sposobu wykonywania czynności, które objęte są 
niniejszą umową 

5.3. nie ingerować w zakres pomocy celowej. 
 

§ 3 
Wartość przedmiotu umowy. 

1. Wartość przedmiotu umowy - kwota brutto: ……………. zł. (słownie: ………………………………), ustalona 
przy założeniu, iż w okresie obowiązywania umowy, przeprowadzonych zostanie …………… godzin zajęć. 
Użyte do określenia wartości przedmiotu umowy - ilości, o których mowa w zdaniu poprzednim, są 
wyłącznie ilościami prognozowanymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy, do wnoszenia przez 
Wykonawcę, jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznie należnego jemu wynagrodzenia lub 
wynagrodzeń. 

2. Wartość określona w § 3, ust. 1, stanowi maksymalną wartość nominalną zobowiązania 
Zamawiającego, wynikającego z umowy. 

§ 4 
Zasady płatności. 

1. Okres rozliczeniowy - każdorazowo okres miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy rozliczenie, 
w którym Wykonawca wykonuje czynności objęte umową. 

2. Podstawa płatności wynagrodzenia - każdorazowo: wyłącznie faktura VAT, wystawiona po upływie 
ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, określająca wysokość wynagrodzenia, za faktycznie 
przeprowadzone godziny zajęć. 

3. Wysokość wynagrodzenia - każdorazowo suma iloczynów: ilości faktycznie przeprowadzonych godzin 
zajęć  oraz cen jednostkowych za nie, o wysokości (odpowiednio) - cena jednostkowa brutto: …… zł. 
(słownie: …………………………), 

4. Termin płatności wynagrodzenia - każdorazowo: czternaście dni kalendarzowych, licząc od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego, odpowiadającej umowie faktury VAT. 

5. Wymagane określenie Zamawiającego w fakturach VAT: 
Powiat Ostrowski 

Zespół Szkół Specjalnych 
Im. Janusza Korczaka 

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 5 
numer: NIP 622 23 91 168 

lub inne, wskazane przez Zamawiającego stosownym powiadomieniem. 
6. Adres na który Wykonawca, zobowiązany jest przekazywać faktury VAT: 

Zespół Szkół Specjalnych 
Im. Janusza Korczaka 

63-400 Ostrów Wielkopolski,  
ul. Kościuszki 5 

lub inny adres, wskazany przez Zamawiającego stosownym powiadomieniem. 
7. Forma płatności należności Wykonawcy - wyłącznie przelew: 

7.1. na rachunek bankowy: ………………………………, 
8. Dzień otrzymania należności przez Wykonawcę - dzień przekazania przez Zamawiającego, polecenia 

przelewu do banku obsługującego jego rachunek. 
9. Wysokość cen jednostkowych brutto, o których mowa w § 4, ust. 3, jest ich wysokością ostateczną, 

która nie będzie podlegała jakimkolwiek zmianom w okresie obowiązywania umowy. 
11. W przypadku Wykonawcy, nie będącego podatnikiem podatku VAT, użyte w umowie określenie 

„faktura VAT” - oznacza „rachunek”. 
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§ 5 
Kary umowne. 

1. Wykonawca - płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1.1. w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) - za każdy przypadek nie 

nieusprawiedliwionej nieobecności w umówionych zajęciach, jeżeli Zamawiający nie skorzystał z 
prawa, do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w § 6, ust. 1, 
pkt 1.2, 

1.2. w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) - za każdy przypadek nie usunięcia 
nieprawidłowości o których mowa w § 2, ust. 4 w terminie w wskazanym przez Zamawiającego, 
jeżeli Zamawiający nie skorzystał z prawa, do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
o którym mowa w § 6, ust. 1, pkt 1.2, 

1.3. w wysokości 10,0 % wartości, o której mowa w § 3, ust. 1: 
1.3.1. jeżeli Zamawiający skorzystał z prawa, do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, o którym mowa w § 6, ust. 1, pkt 1.2, 
1.3.2. jeżeli Wykonawca odstąpił od umowy z przyczyn innych, niż określone w § 6, ust. 2. 

2. Strony umowy, zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych, odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo, do potrącenia kwot naliczonych kar umownych, jak również należnych 
odszkodowań - z należności, wynikających z wystawionych przez Wykonawcę - faktur VAT oraz z 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 6 
Odstąpienie od umowy oraz jej wygaśnięcie. 

1. Zamawiającemu, przysługuje prawo do: 
1.1. odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
- w terminie trzydziestu dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w przypadku, o 
którym mowa - Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy, 

1.2. odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie wykonuje umowy lub 
wykonuje umowę niezgodnie z jej treścią. 

2. Wykonawcy, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli z winy Zamawiającego  
- niemożliwe jest jej wykonanie. 

3. Stronom umowy przysługuje prawo do zgodnego odstąpienia od umowy. W przypadku, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim: 
3.1. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 
3.2. nie stosuje się postanowień § 5, ust. 1, pkt. 1.2, 
3.3. nie sporządza się uzasadnienia odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 6, ust. 4. 

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie tegoż odstąpienia - 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, z zastrzeżeniem postanowień § 6, ust. 3, pkt 3.3. 

5. Umowa wygasa z dniem, z jakim upływa okres na jaki została zawarta lub przypadającym przed nim 
dniem: 
5.1. w którym suma wynagrodzeń wypłaconych Wykonawcy - osiągnie kwotę, określoną w § 3, ust. 1, 
5.2. z którym (odpowiednio) wygasa lub odstępuje się od umowy najmu, o której mowa w § 1, ust. 1. 

§ 7 
Koordynatorzy. 

1. Koordynator ustanowiony przez Zamawiającego: Pan(i) ……………………….. (tel. kontaktowy: ………………). 
2. Koordynator ustanowiony przez Wykonawcę: Pan(i) ………………………… 

(tel. kontaktowy: ……………………………..). 
3. Strona umowy, za uprzednim powiadomieniem drugiej jej strony - ma prawo do zmiany osoby, 

ustanowionego przez nią koordynatora. 
4. Zakres uprawnień ustanowionych koordynatorów, do działania w imieniu stron umowy (umocowania) 

- podejmowanie wyłącznie decyzji wykonawczych (operacyjnych) oraz składanie w tym zakresie 
stosownych oświadczeń. 
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§ 8 
Przepływ informacji. 

1. Wszelką korespondencję, kierowaną do Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany jest przekazywać 
na (opcje): 
1.1. adres: 

Zespół Szkół Specjalnych 
Im. Janusza Korczaka 

63-400 Ostrów Wielkopolski,  
ul. Kościuszki 5 

1.2. adres e-mail:  
sekretariat@zssostrow.pl 

2. Wszelką korespondencję, kierowaną do Wykonawcy - Zamawiający zobowiązany jest przekazywać na 
(opcje): 
2.1. adres:  

………………………………………………………… 
2.2. adres e-mail: 

……………………………………. 
3. Strona umowy, za uprzednim powiadomieniem drugiej jej strony - ma prawo do zmiany, dotyczących 

jej danych adresowo-kontaktowych. 
 

§ 9 
Bezpieczeństwo informacji oraz powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 
1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).  

2. Zamawiający działając na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 
osobowych wskazanych w pkt. 4, a Wykonawca to powierzenie przyjmuje na warunkach określonych 
w niniejszej umowie.  

3. Celem powierzenia przetwarzania danych jest realizacja usługi w zakresie i na warunkach szczegółowo 
opisanych w niniejszej umowie.  

4. Przedmiotem powierzenia są następujące dane zawarte w zakresie:  
- imię i nazwisko dziecka, jego rodziców/opiekunów prawnych,  
- adres zamieszkania, nr telefonu,  
- rodzaj usług, zakres usług okresu świadczenia usług,  
- stan zdrowia w zakresie niezbędnym do realizacji usług.   

5. Powierzenie przetwarzania danych obejmuje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, opracowywanie, zmienianie, usuwanie, niszczenie.  

6. Powierzone dane dotyczą dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, zakwalifikowanych do w/w 
programu.  

7. Powierzone dane mają być przetwarzane w formie elektronicznej i papierowej.  

8. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią fachową wiedzę, wiarygodność i zasoby w celu 
zapewnienia, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami wynikającymi 
z przepisów o ochronie danych osobowych.  

9. Wykonawca uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst 
i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia zapewnia wdrożenie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, 
tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  
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10. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz w zakresie, w jakim poniższe będzie możliwe, 
Wykonawca wdroży środki techniczne i organizacyjne w celu wsparcia Zamawiającego, w realizacji 
jego obowiązku udzielania odpowiedzi na wszelkie żądania osób fizycznych wykonujących prawa 
przysługujące im na podstawie Rozdziału III RODO.  

11. Wykonawca nie może wykorzystywać powierzonych danych w innym celu niż wynikający 
z konieczności realizacji przedmiotowej umowy.  

12. Wykonawca jest zobowiązany do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom, które w ramach realizacji umowy będą przetwarzać dane osobowe oraz 
zobowiązać te osoby do zachowania w tajemnicy treści danych.  

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przez niego upoważnionych do 
przetwarzania danych osobowych.  

14. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku 
niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych.  

15. Zamawiający ma prawo, przez cały okres trwania umowy, kontrolować poprawność zabezpieczenia 
i przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę.  

16. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o kontrolach podmiotów zewnętrznych 
w zakresie przetwarzania danych osobowych prowadzonych w siedzibie Wykonawcy oraz o wydanych 
zaleceniach.  

17. Wykonawca powiadomi Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku, gdy za zasadne 
uzna, że doszło do naruszenia ochrony danych skutkującego przypadkowym lub niezgodnym 
z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu do 
powierzonych danych osobowych.  

18. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz informacje dostępne Wykonawcy, Wykonawca zapewni 
Zamawiającemu wsparcie w realizacji obowiązków Zamawiającego w zakresie zgłaszania naruszeń 
ochrony danych osobowych organom nadzorczym oraz osobom fizycznym, a także dokonywania 
oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultowania się z organami nadzoru w związku z ocenami 
skutków dla ochrony danych w przypadkach, gdy będzie to konieczne.  

19. Wykonawca może w związku z realizacją niniejszej Umowy powierzyć dalej przetwarzanie 
powierzonych danych osobowych innemu podmiotowi, po uzyskaniu uprzedniej zgody 
Zamawiającego.  

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podmiotów, którym powierzył 
przetwarzanie danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się powierzać przetwarzanie danych 
osobowych wyłącznie tym podmiotom, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 
przepisów o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

21. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawcę niniejszej umowy lub przepisów 
o ochronie danych osobowych, a także w przypadku rozwiązania niniejszej umowy niezależnie od 
przyczyn, Wykonawca w trybie natychmiastowym zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.  

22. Po zakończeniu okresu związania umową Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu 
przetwarzany zbiór, a jego kopię oraz wszystkie utworzone w trakcie realizacji umowy zbiory 
tymczasowe, pomocnicze i wszelkie inne zawierające dane, objęte niniejszą umową, trwale usunąć 
(przez trwałe usunięcie danych rozumie się skasowanie i co najmniej jednokrotne nadpisanie 
losowym ciągiem znaków za pomocą dedykowanego oprogramowania lub - w przypadku nośników 
jednokrotnego zapisu (np. płyty cd) - zniszczenie za pomocą przeznaczonego do tego urządzenia).  

23. Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o usunięciu danych.  
24. Czas trwania przetwarzania powierzonych Wykonawcy danych osobowych będzie zgodny z czasem 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

§ 10 
Postanowienia ogólne. 

1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy: ustawy o COVID-19, Kodeksu 
cywilnego, RODO oraz innych, mających zastosowanie, odpowiednich aktów prawnych. 
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2. Strony umowy ustalają, iż będą zwolnione z odpowiedzialności, za niewypełnienie swoich zobowiązań, 
określonych co do ich zakresu umową, z powodu zaistnienia siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia 
siły wyższej będą miały miejsce. Okoliczności zaistnienia siły wyższej, muszą zostać udowodnione, 
w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ich faktycznego zaistnienia - przez Stronę, która 
się na nie powołuje. 

3. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego - nie może dokonywać żadnych cesji, związanych 
z umową. 

4. Wprowadzenie zmian, przewidzianych oraz określonych co do ich zakresu - umową, nie stanowi jej 
zmian, o których mowa w § 10, ust. 5. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności. 
6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień umowy - rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

według siedziby Zamawiającego. 
7. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie jej strony. 
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: jednym dla każdej ze stron. 
 
Załączniki: 

1. Wykaz części zamówienia 
 
 
 
Zamawiający            Wykonawca 
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Załącznik nr 01 

do umowy nr ............................................... 

z dnia ...........................................................  

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Część Zakres: Ilość 
godzin 

I. TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii neurologopedycznej świadczone będą w 
formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie 
nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 567.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o 
dziennik zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia terapii integracji neurologopedycznej należeć będzie 
m.in: 
- rozwijanie wszechstronnego komunikowania się dzieci, zwłaszcza komunikacji 
werbalnej 
- rozwijanie spontanicznej aktywności słownej 
- usprawnianie poznawcze 
- wprowadzanie elementów komunikacji alternatywnej 
- motoryczna aktywizacja głosem – pompy, młoteczki, praca z przeponą 
- naśladowanie ruchów, imitacja głosu, 
- utrwalanie słuchowych wzorców, słów i zwrotów, 
- terapia na poziomie artykulacyjnym, 

567 

II. TERAPIA LOGOPEDYCZNA: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii logopedycznej świadczone będą w formie 
indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki 
szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 374.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

374 
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8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o 
dziennik zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia terapii logopedycznej należeć będzie m.in: 
- usprawnianie narządów mowy – warg, języka i podniebienia miękkiego, 
- ćwiczenia głosowe. Artykulacja trudnych głosek, 
- ćwiczenia słuchowe na materiale pozajęzykowym, 
- ćwiczenia  w zakresie rozumienia, ćwiczenie wypowiedzi słownych, nazywanie 
czynności, 
- ćwiczenia oddechowe, fonacyjne 
- rytmizacja mowy 
- likwidowanie zaburzeń artykulacyjnych 
- korygowanie opóźnień rozwojowych, w tym werbalnych, 
- ćwiczenia w czytaniu – nauka metodą  J. Cieszyńskiej 

III. TERAPIA: INTEGRACJA SENSORYCZNA 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii integracji sensorycznej świadczone będą 
w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez 
nie nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 320.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o 
dziennik zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia terapii integracji sensorycznej należeć będzie m.in: 
- stymulacja układu słuchowego, wzrokowego, węchu i smaku 
- terapia światłem i kolorami 
- ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania 
motorycznego 
-  stymulacja przedsionkowa i propioceptywna 
- rozwój mechanizmów stabilizacji tułowia 
- rozwój dystrybucji napięcia mięśniowego 
- rozwój dwustronnej koordynacji ruchowej 
- kształtowanie  mechanizmów planowania motorycznego. 
- rozwój percepcji ruchowej, 
- stymulacja dotykowa, 
- rozwój mechanizmów równoważnych 
- rozwój percepcji ruchowej 
- stymulacja słuchowa. 

320 

IV. REWALIDACJA OSÓB Z NIEDOSŁUCHEM: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć rewalidacja dzieci z niedosłuchem świadczone 
będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia 
przez nie nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 

108 
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ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 108.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o 
dziennik zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia rewalidacji osób z niedosłuchem należeć będzie m.in: 
- usprawnianie funkcji słuchowych 
- kompensowanie ubytku słuchu 
- usprawnianie umiejętności grafomotorycznych 
- poszerzanie słownictw czynnego i biernego 

V. SENSOMOTORYCZNA TERAPIA WIDZENIA: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć sensomotorycznej terapii widzenia świadczone 
będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia 
przez nie nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 81.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o 
dziennik zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia sensomotorycznej terapii widzenia należeć będzie 
m.in: 
- usprawnianie funkcji wzrokowych 
- rozwijanie umiejętności posługiwania się wzrokiem 
- usprawnienia koordynacji wzrokowo ruchowej, 
- doskonalenie percepcji wzrokowej, spostrzegawczości, koncentracji, pamięci 
wzrokowej, pamięci słuchowej, 
- usprawnienie grafomotoryki, 
- kształtowanie umiejętności dostrzegania przedmiotów, wskazywania przedmiotów w 
bliższym otoczeniu, 
- zachęcanie do aktywnej zabawy, 
- pobudzanie wrażliwości dotykowej, wzrokowej, słuchowej, 
- adaptacja otoczenia dla potrzeb osób z problemami wzrokowymi, 
- osiąganie jak najwyższego poziomu samodzielności, 

81 

VI. ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć wspomagających rozwój psychomotoryczny 
dzieci świadczone będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia 
do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  
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3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 81.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o 
dziennik zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęć wspomagających rozwój psychomotoryczny należeć 
będzie m.in: 
- rozwijanie pozytywnej świadomości ciała 
- rozwijanie pewności siebie i poczucia własnej wartości 
- rozwijanie postrzegania zmysłowego, doznań motorycznych 
- rozwijanie funkcji poznawczych 
- wspomaganie  osiągnięć edukacyjnych 
- rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi i porozumiewania się 
- rozwijanie kreatywności, empatii, tolerancji i motywacji 

VII. TERAPIA RĘKI: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii ręki świadczone będą w formie 
indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki 
szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 216.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o 
dziennik zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia terapii terapii ręki należeć będzie m.in: 
- usprawnianie motoryki małej, 
- poprawa umiejętności chwytu, 
- dostarczanie wrażeń dotykowych, 
- wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, 
- poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej, 
- rozwijanie samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego, 
- doskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki, 
- rozwijanie koordynacji obustronnej, 

216 

VIII. TERAPIA PEDAGOGICZNA: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej świadczone będą w formie 
indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki 
szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  
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3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 108.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o 
dziennik zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia terapii pedagogicznej należeć będzie m.in: 
- wspomaganie efektywności uczenia  
- wyrównywanie braków oraz eliminowanie przyczyń i przejawów zaburzeń, w tym 
zaburzeń zachowania 
- rozwijanie funkcji językowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych 

IX. TERAPIA PSYCHOLOGICZNA: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii psychologicznej świadczone będą w 
formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie 
nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 81.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o 
dziennik zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia terapii psychologicznej należeć będzie m.in: 
- stymulowanie rozwoju społecznego – trening kompetencji społecznych 
- stymulowanie rozwoju emocjonalno-motywacyjnego 
- wspieranie psychologiczne 
- stymulowanie rozwoju poznawczego 

81 

X. LOGOSENSORYKA – WSPOMAGANIE ROZWOJU KOMUNIKACJI: 
11. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć logosensoryki – wspomaganie rozwoju 

komunikacji świadczone będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od 
urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 
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4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 135.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o 
dziennik zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia logosensoryki należeć będzie m.in: 
- usprawnienie mowy i komunikacji 
- wzbogacanie słownictwa; 
- rozwijanie wyobraźni 
- rozwijanie zmysłów, motoryki dużej i małej 
 

XI. TERAPIA EEG BIOFEEDBACK: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapii EEG BIOFEEDBACK świadczone będą w 
formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie 
nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 50.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o 
dziennik zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia terapii EEG BIOFEEDBACK należeć będzie m.in: 
Rozwijanie samokontroli poprzez wzorzec  fal mózgowych: 
- poprawa koncentracji uwagi 
- poprawa szybkości uczenia się 
- rozwijanie umiejętności poznawczych; zapamiętywania, przypominania, utrwalania 
wiadomości 
- zwiększenie kreatywności 
- wzmacnianie pozytywnego myślenia 
- polepszenie samopoczucia, wyciszenie, relaksacja 
- zrelaksowanie organizmu, 
- poprawa jakości snu 
- harmonia stanów nadmiernego pobudzenia 

50 

XII. HIPOTERAPIA: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć hipoterapii świadczone będą w formie 
indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki 
szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. Miejsce przeprowadzenia zajęć: Wskazany przez wykonawcę padok lub hala na 
terenie powiatu ostrowskiego.  

4. Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 108.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
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zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o 
dziennik zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia hipoterapii należeć będzie m.in: 
9.1. Zorganizowanie w bezpieczny i profesjonalny sposób zajęć hipoterapii 
poprzez: 
- zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia zajęć na ogrodzonym 
padoku oraz na hali w razie niepogody; 
- zapewnienie odpowiedniego sprzętu do hipoterapii m.in. pasów, ogłowia, kasków 
- korzystanie z odpowiednio przygotowanych koni dobranych indywidualnie dla każdego 
pacjenta jego wzrostu i wagi 
9.2. Realizowanie celów terapeutycznych: 
W sferze fizycznej:   
- podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie 
prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, 
głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie 
własnego ciała; 
 - stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.  
W sferze emocjonalno-motywacyjnej: 
- zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.  
W sferze poznawczej:  
- stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; 
stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych 
umiejętności.  
W sferze społecznej:  
- aktywizacja psychospołeczna, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych. 

XIII FIZJOTERAPIA – USPRAWNIENIE RUCHOWE: 
1. Usługi w zakresie prowadzenia zajęć fizjoterapii - usprawnienie ruchowe świadczone 
będą w formie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia 
przez nie nauki szkolnej.  

2. Czas trwania zajęć określa się jako 1 h tj. 60 min.  

3. 3. Miejsce przeprowadzenia zajęć:  

3.1. Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów 
Wielkopolski lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu 
ostrowskiego (w tym dom uczestnika terapii).  

3.2. Zajęcia zdalne w razie wprowadzenia odpowiednich przepisów epidemiologicznych 
związanych z covid -19 lub innymi chorobami zakaźnymi. 

4 Termin realizacji zajęć: od dnia zawarcia umowy, do 18 grudnia 2020r.  

5. Ilość godzin do zrealizowania: max. 371.  

6. Harmonogram zajęć będzie ustalany z uwzględnieniem potrzeb dziecka i rodziców, 
zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty.  

7. Zamawiający będzie dokonywał regularnej oceny w zakresie jakości świadczenia usług 
wykonywanych przez Wykonawcę.  

8. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o 
dziennik zrealizowanych form wsparcia.  

9. Do zadań prowadzącego zajęcia fizjoterapii – usprawnienie ruchowe należeć będzie 
m.in: 
- usprawnianie ruchowe metodami fizjoterapeutycznymi 
- masaż misami tybetańskimi 
- pozycjonowanie 
-normalizacja napięcia mięśniowego 
- poprawa stereotypu chodu 
- wzmacnianie gorsetu mięśniowego 
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- kształtowanie prawidłowej postawy ciała 
- poprawa wydolności ogólnoustrojowej 
-wzmacnianie układu więzadłowo – mięśniowego 

 

 


