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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI
Nazwa zadania: Usługi wsparcia rodziny w projekcie „Sami-dzielni” – przeprowadzenie zajęć z
logopedii i reedukacji dla dzieci i młodzieży Numer sprawy: OPS/EFS/ZP/2/2021
Niniejsze ogłoszenie stanowi jednocześnie zaproszenie do złożenia oferty.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Adres zamawiającego: ul. K. Szymanowskiego 6/61
Kod Miejscowość: 03-477 Warszawa
Telefon: (0 22) 511 24 00, 511 24 14
Faks: (22) 619 34 37
adres strony internetowej: www.opspragapolnoc.waw.pl
adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@opspragapolnoc.waw.pl
Godziny urzędowania: Pn – Pt, 8 -16

II. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie dokumentacja postępowania:
Dokumentacja postępowania zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.opspragapolnoc.waw.pl
III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
możliwości składania ofert częściowych:
Usługi w formie logopedii i reedukacji dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, będących uczestnikami
projektu pn.: „Sami-dzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, IX Oś
priorytetowa- Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 Usługi społeczne i
usługi opieki zdrowotnej; Poddziałanie 9.2.1- Zwiększanie dostępności usług społecznych,
realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.09.02.01-14-c067/19-00 przez miasto
stołeczne Warszawa w partnerstwie z Fundacją Atalaya oraz we współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.
Przedmiot zamówienia został podzielny na 2 (dwa) zadania.
Zadanie nr 2 zostało podzielone na 4 (cztery) podzadania
Przedmiot zamówienia został podzielny na 2 (dwa) zadania.
Zadanie nr 2 zostało podzielone na 4 (cztery) podzadania
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego
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IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: luty – sierpień 2021 roku

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Dla zadania nr 1.
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykonanej lub wykonywanej, co najmniej jednej
usługi logopedycznej oraz udzielania korepetycji dla dzieci i młodzieży w jednym roku
kalendarzowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna za warunek
spełniony dla ww. usługi jako min:
- Zajęcia z logopedii – dla min 2 (dwóch) osób, min 10 godzin przypadających na jedna osobę
Dla zadania nr 2.
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykonanej lub wykonywanej, co najmniej jednej
usługi udzielania korepetycji dla dzieci i młodzieży w jednym roku kalendarzowym w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna za warunek spełniony dla ww. usługi
jako min:
a) nauczania początkowego (30 godzin),
b) języka polskiego- zakres szkoły podstawowej (20 godzin),
c) matematyki – zakres szkoły podstawowej (40 godzin),
d) języka angielskiego – zakres szkoły podstawowej (40 godzin).
- Wykonawca wykażę ww. usługę w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie
usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o
których mowa powyżej
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
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wykonania zamówienia;
1) Wykonawca złoży oświadczenie ze posiada lub będzie posiadał w przypadku udzielenia mu
zamówienia lokal do wykonywania przedmiotu umowy na terenie Dzielnicy Praga Północ lub
sąsiedniej dzielnicy m.st Warszawy. Na żądanie zamawiającego wykonawca przedstawi
dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu na czas wykonywania usługi.
2) Wykonawca złoży oświadczenie, że osoba/osoby prowadząca/ce zajęcia posiadają
niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie – potwierdzone odpowiednimi
dokumentami, w szczególności kwalifikacje do przeprowadzenia Treningu koncentracji
uwagi, pamięci i uczenia się oraz technik wspomagających naukę. Na żądanie
zamawiającego wykonawca przedstawi kopię uprawnień poświadczoną za zgodność z
oryginałem
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Podpisany opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
2. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany – załącznik nr 2.
3. Oświadczenie, wypełnione i podpisane – załącznik nr 3.
4. Podpisany projekt umowy – załącznik nr 4
5. Wykaz wykonanych usług, wypełniony i podpisany – załącznik nr 5
6. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych Oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Oświadczenie, że osoba/osoby prowadząca/ce zajęcia posiadają niezbędne kwalifikacje, wiedzę i
doświadczenie – potwierdzone odpowiednimi dokumentami, w szczególności kwalifikacje do
przeprowadzenia Treningu koncentracji uwagi, pamięci i uczenia się oraz technik wspomagających
naukę - na zadanie zamawiającego wykonawca złoży kopie dokumentów
8. Oświadczenie, że osoba/osoby prowadząca/ce zajęcia posiadają niezbędne kwalifikacje, wiedzę i
doświadczenie – potwierdzone odpowiednimi dokumentami do prowadzenia zajęć z logopedii
- na zadanie zamawiającego wykonawca złoży kopie dokumentów
9. Oświadczenie, że posiada lub będzie posiadał w przypadku udzielenia mu zamówienia lokal do
wykonywania przedmiotu umowy - na zadanie zamawiającego wykonawca dokument
potwierdzający prawo do korzystania z lokalu na czas wykonywania usługi
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty można składać:
1) Osobiście - pokój nr 10B do dnia 24-02-2021 roku, do godziny 13:00 a przed tą datą w dni
robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
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2) Droga elektroniczną do dnia 24-02-2021 roku, do godziny 13:00
na adres;
zamowienia.publiczne@opspragapolnoc.waw.pl
(tylko dokumenty skanowane z oryginału
3) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju 10B w dniu
24-07-2021 r. o godz.13:15.
(liczy się data wpływu oferty).
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