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ZAPYTANIE OFERTOWE 

dot. usługi przeprowadzenia kursów/szkoleń dla nauczycieli Miejskiego Integracyjnego 

Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie 

I. Dane Zamawiającego: 

Miasto Żyrardów 

Plac Jana Pawła nr 1, 96-300 Żyrardów 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

W związku z realizacją projektu „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z 

Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 1 O w Żyrardowie" realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Miasto Żyrardów kieruje zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursów/szkoleń dla 

nauczycieli Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 1 O dla potrzeb realizacji projektu. 

Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut. 

Usługa zostanie zakończona wydaniem odpowiedniego certyfikatu/zaświadczenia o 

ukończeniu kursu/szkolenia dla każdego z uczestników projektu. 

Zadanie Nr 1. ,,Terapia ręki I i II stopnia" nadający uprawnienia do diagnozy 



prowadzenia zajęć z terapii ręki dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować między innymi zagadnienia takie jak: 

1) Omówienie anatomii ręki. 

2) Omówienie struktury OUN zaangażowanej w procesy percepcji zmysłowej. 

3) Omówienie pojęcia motoryki małej i zaburzeń motoryki. 

4) Rozwój dziecka - mięśnie posturalne, chwyt, sprawność manualna - kciuk. 

5) Diagnozowanie zaburzeń - testy do diagnozy. 

6) Budowanie planu terapii. 

7) Prezentacja metod i technik wykorzystywanych w terapii ręki. 

8) Prezentacja pomocy do terapii ręki. 

Minimalny wymiar czasu: 2 dni, 14 godzin dydaktycznych. 

Liczba uczestników Zamawiającego: 9 osób. 

Preferowane zjazdy w systemie weekendowym. 

Miejsce szkolenia: wskazane przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 50 km od 

siedziby Zamawiającego. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 10.11.2016 - 30.06.2017. 

Zadanie Nr 2. ,,TUS - Trening Umiejętności Społecznych" z możliwością otrzymania 

certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć 

Treningu Umiejętności Społecznych. 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować między innymi zagadnienia takie jak: 

1. Przedstawienie infomrncji o podstawowych deficytach w zakresie umiejętności i kontaktów 

społecznych u dzieci z autyzmem. 

2. Zapoznanie z fonnami pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych oraz modelem 

kształtowania umiejętności wg A. Goldsteina. 

3. Metody doboru grup. 

4. Metody planowania przebiegu pracy z grupą. 

5. Prezentacja pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych. 

6. Metody prowadzenia zajęć. 

?.Opracowywanie planów pracy z grupą oraz planu pracy indywidualnej z uwzględnieniem 

specyficznych, indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka. 

8. Trudne zachowania dzieci w trakcie ząjęć a profilaktyka i strategie postępowania. 

Minimalny wymiar czasu: 8 godzin dydaktycznych. 

Liczba uczestników Zamawiającego: 1 osoba. 
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Preferowane zjazdy w systemie weekendowym. 

Miejsce szkolenia: wskazane przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 50 km od 

siedziby Zamawiającego. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 11.11.2016 - 30.06.20 I 7. 

Zadanie Nr 3. Kurs jednolity dogoterapii nadający kwalifikacje uprawnienia do 

prowadzenia zajęć terapeutycznych. Zaświadczenie wg wzorn MEN, certyfikat polsko

angielski. 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować między innymi zagadnienia takie jak: 

1. Efekty interakcji człowiek - pies. 

2. Standardy dogoterapii. 

3. Organizacja zajęć z dogoterapii. 

4. Przykłady organizacji zajęć , scenariusze. 

5. Dobór psa do terapii - szkolenie teoretyczne i praktyczne. 

6.Dogoterapia w rehabilitacji ruchowej. 

7. Dogoterapia w terapii dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności 

Minimalny wymiar czasu: 100 godzin dydaktycznych. 

Liczba uczestników Zamawiającego: 1 osoba. 

Preferowane zjazdy w systemie weekendowym. 

Miejsce szkolenia: wskazane przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 50 km od 

siedziby Zamawiającego. 

Tem1in realizacji przedmiotu zamówienia: od 10.11.2016- 30.06.2017 

Zadanie Nr 4 Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania, kurs/szkolenie doskonalące, 

którego celem jest nabycie przez nauczycieli przedszkola wystarczających kompetencji do 

prowadzenia zajęć z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania metodami tradycyjnymi 

oraz dziećmi z zaburzeniami rozwoju. 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować między innymi zagadnienia takie jak: 

1) Prezentacja lateralizacji półkuli mózgowych 

2) Założenia metody 

3) Prezentacja pomocy do pracy metodą 

4) Prezentacja ćwiczeń: 

Od samogłosek do sylaby otwartej. 

Od sylaby otwartej do wyrazu. 
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Czytanie sylab zamkniętych. 

Czytanie sylab zamkniętych i otwartych. 

Samodzielne czytanie prostych tekstów. 

Minimalny wymiar czasu: 6 godzin dydaktycznych. 

Liczba uczestników Zamawiającego: 1 O osób 

Preferowane zjazdy w systemie weekendowym. 

Miejsce szkolenia: w siedzibie Zamawiającego 

Tennin realizacji przedmiotu zamówienia: od 10.11.2016 - 30.06.2017 

Zadanie Nr 5. Autyzm szkolenie kompleksowe, którego celem jest nabycie umiejętności 

niezbędnych do diagnozowania zaburzeń spektrum autyzmu, planowania i prowadzenia 

procesu terapii dziecka autystycznego, opracowywania programów terapii. 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować między innymi zagadnienia takie j ak: 

I) Charakterystyka dzieci autystycznych 

2) Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych 

3) Charakterystyka zachowań 

4) Zasady prowadzenia terapii 

5) System motywacyjny 

6) Techniki behawioralne 

7) Techniki uczenia 

8) Rozwijanie mowy 

9) Profilaktyka i strategie postępowania w sytuacjach zachowań niepożądanych 

1 O) Konstruowanie programu terapii 

11) W spół praca z rodziną 

Minimalny wymiar czasu: 20 godzin dydaktycznych. 

Liczba uczestników Zamawiającego: 2 osoby 

Preferowane zjazdy w systemie weekendowym. 

Miejsce szkolenia: wskazane przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 50 km od 

siedziby Zamawiającego. 

Tennin realizacji przedmiotu zamówienia: od 10.1 1.2016 - 30.06.2017 

Zadanie Nr 6. Metoda Ruchu Rozwijającego kurs I stopnia nadający uprawnienia do 

wykorzystania metody w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować między im1ymi zagadnienia takie jak: 
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1) Zastosowanie i zasady obowiązujące na zajęciach Ruchu Rozwijającego. 

2) Przykłady zajęć 

3) Kategorie Ruchu Rozwijającego i przykłady ćwiczeń dla każdej kategorii 

4) Obserwacje w Ruchu Rozwijającym 

5) Warsztaty - ćwiczenia w Ruchu Rozwijającym, w tym opracowywanie scenariuszy zajęć. 

6) Nauczyciel prowadzący zajęcia Ruchu Rozwijającego i efekty wykorzystania metody. 

Minimalny wymiar czasu: 8 godzin dydaktycznych. 

Liczba uczestników Zamawiającego: 3 osoby 

Preferowane zjazdy w systemie weekendowym. 

Miejsce szkolenia: wskazane przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 50 km od 

siedziby Zamawiającego. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 10.11.2016 - 30.06.2017 

Zadanie Nr 7. Muzykoterapia - profilaktyka i terapia I i II stopnia. Celem szkolenia jest 

nauka korzystania z muzyki w pracy pedagogicznej i terapeutycznej, wczesnego wykrywania 

i korygowania niepożądanych zachowaf1 w różnych sferach rozwoju dziecka. 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować między innymi zagadnienia takie jak: 

1) Ocena napięć psychofizycznych w grupie 

2) Warsztat muzykoterapeuty 

3) Proste działania muzyczne 

4) Stymulowanie muzyką 

5) Relaksacja przy muzyce 

6) Podstawy profilaktyki i terapii muzycznej 

7) Modelowanie zajęć MRM w zależności od zmiennych zachowań grupy. 

Minimalny wymiar czasu: 15 godzin dydaktycznych. 

Liczba uczestników Zamawiającego: 3 osoby 

Preferowane zjazdy w systemie weekendowym. 

Miejsce szkolenia: wskazane przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 50 km od 

siedziby Zamawiającego. 

Tennin realizacji przedmiotu zamówienia: od 10.11.2016 - 30.06.2017 

Zadanie Nr 8. Metoda Dobrego Startu Marii Bogdanowicz I i II stopień dąjący 

uprawnienia do stosowania metody w pracy pedagogicznej i terapii dziecka. 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować między innymi zagadnienia takie jak: 
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1) Integracja percepcyjno - motoryczna, uczenie po]isensoryczne. 

2) Założenia metody i jej stosowanie we wspomaganiu i diagnostyce rozwoju dziecka 

3) Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć, prezentacja zajęć 

4) Organizacja i planowanie zajęć 

5) Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem pomocy metody 

6) Konstruowanie scenariuszy zajęć. 

7) Konstruowanie pomocy dydaktycznych do zajęć. 

Minimalny wymiar czasu: 16 godzin dydaktycznych. 

Liczba uczestników Zamawiającego: 3 osoby 

Preferowane zjazdy w systemie weekendowym. 

Miejsce szkolenia: wskazane przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 50 km od 

siedziby Zamawiającego. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 10.11.2016 - 30.06.2017 

Zadanie Nr 9. Kurs „Integracja Sensoryczna I i II stopnia" nadający kwalifikacje 

uprawnienia do prowadzenia terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować między innymi zagadnienia takie jak: 

I) Część teoretyczna dotycząca teorii Integracji Sensorycznej 

2) Praca z Testem Integracji Sensorycznej i Praksji 

3) Zaburzenia sensoryczne i ich wpływ na rozwój dziecka 

4) Praksja, dyspraksja 

5) Funkcje sensoryczne i ich wpływ na rozwój 

6) Wykrywanie dysfunkcji integracji sensorycznej 

7) Klasyczna terapia IS 

8) Doświadczenia praktyczne - obserwacja i ćwiczenia 

9) Wyposażenie sali Integracj i Sensorycznej 

I O) Metody zbierania informacji 

1 1) Konstruowanie Planu terapii Integracji Sensorycznej 

Minimalny wymiar czasu: 70 godzin dydaktycznych. 

Liczba uczestników Zamawiającego: 4 osoby 

Zjazdy- brak preferencji. 

Miejsce szkolenia: wskazane przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 50 km od 

siedziby Zamawiającego. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 10.11.2016- 30.06.2017 
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Zadanie Nr 10. Zabawy z chustą. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z 

zakresu pracy z Chustą Klanza. 

Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować między innymi zagadnienia takie jak: 

1) Poznanie i integracja grupy. 

2) Przykłady ćwiczeń I zabaw z Chustą rozwijających spostrzegawczość, refleks, 

koncentracje uwagi. 

3) Przykłady ćwiczeń I zabaw z Chustą rozwijających zwinność, zręczność, wiarę we własne 

możliwości. 

4) Przykłady ćwiczeń / zabaw rozwijających percepcję wzrokową i pamięć wzrokową. 

Minimalny wymiar czasu: 5 godzin dydaktycznych. 

Liczba uczestników Zamawiającego: 2 osoby 

Preferowane zjazdy w systemie weekendowym. 

Miejsce szkolenia: wskazane przez Wykonawcę w odległości nie większej niż 50 km od 

siedziby Zamawiającego. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 10.11.2016 - 30.06.2017 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 

niezbędne do realizacji usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Wykonawca zobowiązuje się dołączyć kopię zawiadomienia o wpisie do rejestru 

instytucji szkoleniowych lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS albo 

Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

2) Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia kompleksowej oferty dotyczącej 

przeprowadzenia szkolenie - na załączonym formularzu ofertowym. Oferta powinna 

zawierać: 

a) Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON, nr telefonu do kontaktu 

b) proponowaną cenę (brutto i netto) wykonania zamówienia zadania/zadań 

c) szczegółowe informacje na temat profesjonalnej kadry trenerskiej - CV 

trenera/trenerów 

d) zapewnienie materiałów edukacyjnych oznakowanych w logotypy UE, EFS, RPO 

WM i piśmienniczych dla uczestników 

e) zapewnienie wystawienia certyfikatów / zaświadczeń potwierdzających udział w 
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kursie/szkoleniu, oznaczonych zgodnie z wymogami RPO WM - logotypy dostarczy 

Zamawiający - nie później niż w terminie 7 dni od daty wykonania zadania. 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kopie wydanych 

zaświadczel'l/certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem nie później niż 

w terminie 7 dni od daty wykonania zadania. 

f) szczegółowy program kursów wraz z harmonogramem zajęć 

g) dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta 

3)Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu 

dokumentacji dotyczącej prowadzonych szkoleń, w tym dokumentacji potwierdzającej 

osiągnięcie założonych w projekcie wskaźników ( w szczególności potwierdzanie 

pieczątką i podpisem Delegacji służbowych oraz/lub wystawionych przez placówkę 

list obecności oraz/lub wystawionych przez placówkę potwierdzeń realizacji szkolenia 

ze wskazaną liczbą osób lub list odbiorn zaświadczeń/certyfikatów ukończenia 

szkoleń) nie później niż w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia zadania - kursu. 

4) Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez upra-wnione 

podmioty, w zakresie prawidłowej realizacji umowy oraz udostępnić na potrzeby 

kontroli wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy. 

5) Wykonawca podczas realizacji usługi jest zobowiązany do zagwarantowania 

uczestnikom szkolenia/kursu: 

a) Sprzętu niezbędnego do należytej realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapewnienia 

sali odpowiednio przygotowanej do przeprowadzenia zajęć. 

b) Wyżywienia (ciepłe, zimne napoje, ciastka) w czasie przerw w zajęciach. 

4. Kryteria oceny ofert: 

1) Kryterium - cena, waga kryterium - 80 % 

2) Kryterium - doświadczenie trenera/ ów mierzone liczbą wykazanych godzin 

szkoleniowych - waga kryte1ium - 20% 

5. Cena oferty: 

1) Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

2) Cena ofe11owa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

3) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę zamówionych usług, obejmującą 

wszystkie koszty. 
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4) Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

5) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w 

złotych polskich. 

6) Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w druku „FORMULARZ 

OFERTY" spowoduje odrzucenie oferty. 

7) Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane 

w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za 

wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku V AT. Zastosowanie przez Wykonawcę 

stawki podatku V AT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami 

spowoduje odrzucenie oferty. 

8) W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowanej wysokości stawki podatku V AT 

Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego w celu ich 

wyjaśnienia. 

Oferta, która uzyska największą łącznie liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 

jedno, kilka lub wszystkie zadania. W przypadku oferty na przeprowadzenie wszystkich 

szkoleń, prosimy o wyszczególnienie kosztów każdego, z wymienionych w Opisie 

przedmiotu zamówienia, szkoleń. 

5. Termin realizacji zamówienia: 

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. 

6. Termin, miejsce i sposób składania ofert: 

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie oferty w fonnie pisemnej na Formularzu 

Ofertowym (Załącznik Nr 1) lub przesłać ją drogą elektroniczną w formie skanu. 

Do Formularza należy dołączyć wypełniony formularz cenowy (Załącznik nr 2). 

Oferty składa się: 

1) pocztą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@zyrardow.pl 

2) osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Żyrardowa Plac Jana Pawła II nr 1, 

Biuro Obsługi Klienta 

do dnia 27 października 2016 r. do godziny 16.00. 
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7. Termin związania ofertą: 

30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Informacje dotyczące wyboru oferty, zakończenia postępowania 

zamówienia: 

1) Osoby uprawnione do kontaktu: 

Beata Las- Opolska miplO@zyrardow.pl tel. 046 855 30 44, 

zlecenia 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania 

wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn. 

3) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

4) O wynikach postępowania zostaną powiadomieni Wykonawcy, którzy złożą ofertę w 

niniejszym postępowaniu. 

5) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 3. 

6) Odrzuceniu podlegają oferty, które me spełniają wymagań merytorycznych, oferty 

niekompletne, złożone po terminie. 

Zatwierdzam 

wz. ' OENTA M\AS A 

I) ············ .. ····K·,-,·c-:,,r17,·r711.,·shi ([T/llSZ l< ~ L < C ' 

Zastąpca Prezydenta M iasta 
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