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Chodzież, 25.09. 2018 r. 
 
 
 

 
Rozeznanie Rynku 

na realizację dodatkowych zajęć terapeutycznych, wyjazdowych z hipoterapii dla 18  
uczniów w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – 

kompetencje - aktywność”. 
 

 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży („Zamawiający”) zaprasza do udziału                 
w postępowaniu dotyczącym realizacji dodatkowych zajęć terapeutycznych, wyjazdowych z hipoterapii 
dla 18  uczniów w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – 
kompetencje - aktywność” (nr projektu RPWP.08.01.02-30-0136/16), współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą Rozeznania Rynku w rozumieniu sekcji 6.5.1 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020” 
z 19 lipca 2017 r., nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
 
1. Zamawiający 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży 
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież 
NIP 607 008 04 44 
 
2. Definicje 
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o: 
A. Oferencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nie posiadającą osobowości prawnej, która w oparciu o zasady określone w Rozeznaniu Rynku 
ubiega się o realizację usług w ramach niniejszego Postępowania, 

B. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną                     
w Chodzieży, która nie jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

C. Postępowaniu – należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie prowadzone przez 
Zamawiającego w zakresie realizacji dodatkowych zajęć terapeutycznych, wyjazdowych                
z hipoterapii dla uczniów, w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – 
Nauczyciele – kompetencje - aktywność”. 

D. Rozeznaniu rynku – należy przez to rozumieć niniejsze Rozeznanie Rynku wraz z załącznikami 
(załączniki nr 1-4). 

E. Umowie o dofinansowanie – należy przez to rozumieć umowę o dofinansowanie projektu „SPINka 
– Szkoła – Przyszłość – Innowacja – Nauczyciele – kompetencje - aktywność” o numerze 
RPWP.08.01.02-30-0136/16, w której Zamawiający pełni rolę Partnera, 

F. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – 
Nauczyciele – kompetencje - aktywność” o numerze RPWP.08.01.02-30-0136/16, realizowanym               
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w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, 

G. Beneficjencie projektu – należy przez to rozumieć Gminę Miejską w Chodzieży/Szkołę 
Podstawową nr 1 w Chodzieży, Lidera Projektu, realizującego projekt wspólnie z Zamawiającym. 
 

3. Przedmiot Postępowania 
A. Przedmiotem Postępowania jest realizacja dodatkowych zajęć terapeutycznych, wyjazdowych                

z hipoterapii dla 18  uczniów w ramach projektu „SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – 
Nauczyciele – kompetencje - aktywność”, szczegółowo określonych w punkcie 4 Rozeznania Rynku. 

B. Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

C. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80000000-4  usługi 
edukacyjne i szkoleniowe,  
 

D. Termin realizacji zamówienia: 12 października  2018 r. – 30 czerwca 2020 r. 
E. Szacunkowa wartość zamówienia została określona na podstawie szacowania wartości zamówienia 

przeprowadzonego w dniach 20 - 26.08.2018. 
 
4. Szczegółowy opis przedmiotu Postępowania 
 

Przedmiotem rozeznania rynku jest: 

Lp. Nazwa towaru Opis przedmiotu zamówienia Jednost
ka miary 

Ilość 
 

1. 

realizacja 
dodatkowych zajęć 
terapeutycznych, 
wyjazdowych z 

hipoterapii dla 18  
uczniów 

1. Przedmiot umowy świadczony 
będzie na rzecz 18 uczniów,         
w tym 18 dzieci z 
niepełnosprawnością, 

2. Zajęcia realizowane będą w 
następujących ilościach:              
1 terapia = 1dziecko, tj. łącznie 
w okresie realizacji zamówienia 
480 terapii (1 terapia = 0,5h), 

3. Zajęcia powinny być 
realizowane w tygodniu, 
dopuszcza się możliwość 
realizacji zajęć w soboty, w 
godzinach przedpołudniowych. 
Decyzja w tej sprawie należy do 
Dyrektora szkoły, 

4. W ramach przedmiotu umowy 
Wykonawca zobowiązuje się do 
terminowego wykonania 
czynności,  

usługa 1 
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5. Do obowiązków Wykonawcy 
należeć będzie przede 
wszystkim: 

a. Zapewnienie odpowiedniej 
do wykonywania zajęć 
infrastruktury; 

b. Zapewnienie 
wykwalifikowanej kadry 
posiadającej uprawnienia 
zawodowe oraz min. 
półroczne doświadczenie w 
prowadzeniu tego typu zajęć 
(w terapii indywidualnej i 
grupowej) wraz z 
wyszkolonymi końmi;  

c. Opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji 
Dyrektorowi szkoły oraz 
koordynatorowi projektu: 
programu dydaktycznego 
zajęć, który będzie zawierał 
propozycję działań w 
powiązaniu ze 
zdiagnozowanymi 
problemami i potrzebami, nie 
później niż 7 dni od dnia 
podpisania umowy na 
świadczenie usług i  
szczegółowego 
harmonogramu prowadzenia 
zajęć w terminie do 5 dni od 
dnia podpisania umowy. 
Wykonawca ma obowiązek 
pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego o wszelkich 
zmianach w realizacji 
harmonogramu zajęć;  

d. Systematyczne prowadzenie 
dokumentacji związanej z 
prowadzeniem danego 
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rodzaju zajęć (tj. dziennika 
zajęć – dziennik zostanie 
dostarczony przez 
koordynatora projektu); 

e. W razie wypadku podczas 
trwania zajęć Wykonawca 
zobowiązany jest 
niezwłocznie zapewnić 
poszkodowanym opiekę,          
w miarę możliwości udzielić 
pierwszej pomocy i 
sprowadzić fachową pomoc, 
a następnie zawiadomić 
Zamawiającego, rodziców 
(prawnych opiekunów) osób 
poszkodowanych. 
Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność cywilną za 
straty i szkody powstałe w 
związku z wykonywanymi 
przez Wykonawcę 
czynnościami lub przy okazji 
ich wykonywania, a będące 
następstwem działania 
Wykonawcy, rażącego 
niedbalstwa lub braku 
zachowania należytej 
staranności;  

f. Prawidłowe i systematyczne 
prowadzenie dokumentacji z 
realizacji zajęć oraz 
comiesięczne przekazywanie 
w formie elektronicznej lub 
papierowej sprawozdania, 
Zamawiającemu, o stanie 
realizacji programu oraz 
planu zajęć, w tym ilości 
zrealizowanych godzin, w 
terminie do 10 dnia każdego 
miesiąca za miesiąc 
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poprzedni; 

g. Zgłaszanie 
ewentualnych 
problemów, 
nieprawidłowości 
niezwłocznie po 
zaobserwowaniu ich 
występowania, w formie 
pisemnej; 

6. Ścisła współpraca z 
Zamawiającym. 

 

Zamawiający nie gwarantuje 
zamówienia pełnej ilości godzin 

zajęć specjalistycznych, wówczas 
rozliczenie nastąpi na podstawie 

faktycznie przeprowadzonych godzin 
zajęć. 

Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zmiany ilości 

Uczestników/Uczestniczek (po 
wcześniejszych ustaleniach z 

Wykonawcą). 

 
5. Warunki udziału w Postępowaniu. Informacja na temat zakresu wykluczenia. 
W Postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy: 
A. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację usług objętych 

Postępowaniem, 
B. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych w przedmiocie 

zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

C. Posiadają wiedzę i doświadczenie (min. 3 lata) zapewniające wykonanie zamówienia. 

D. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, 
polegające w szczególności na: 
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
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• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności w wyborze Oferenta, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego 
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 
Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z: Gminą Miejską w Chodzieży, Szkołą Podstawową nr 1 
w Chodzieży i Grupą Projekt Barbarą Bedołek-Kozierowską. 

E. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu poprzez zastosowanie 
kryterium „spełnia-nie spełnia” w oparciu o treść oferty złożonej przez Oferenta oraz wymaganych 
załączników, zgodnie z pkt. 11 Rozeznania Rynku. 

Nie spełnianie przez Oferenta warunków udziału w Postępowaniu skutkować będzie jego wykluczeniem 
i odrzuceniem złożonej oferty bez możliwości uzupełnienia. 
 
6. Oferty częściowe i wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Oferentów ofert częściowych, tj. dotyczących 
części usług objętych Postępowaniem. 
 
7. Przygotowanie oferty 
A. Każdy z Oferentów składa jedną ofertę wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozeznania 

Rynku. 
B. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Rozeznania Rynku, oferta powinna zostać w pełni 

wypełniona. W szczególności, Oferent powinien wypełnić wszystkie pola dotyczące ceny 
w formularzu  ofertowym, podając oferowane ceny brutto w złotych polskich (z uwzględnieniem 
stawek VAT obowiązujących na dzień złożenia oferty). 

C. Oferent przed terminem składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. 
D. Oferty złożone po terminie składania nie będą rozpatrywane. 
E. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną czytelną 

techniką. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta 
zgodnie z dokumentem rejestrowym lub ewidencyjnym, bądź też przez osobę upoważnioną do 
podpisania oferty, o której mowa w pkt 8 lit B Rozeznania Rynku. 

F. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i siedziby Oferenta. 

G. Złożona oferta powinna zawierać 30 dniowy termin związania ofertą, przy czym bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonym w pkt. 10 lit D 
Rozeznania Rynku. 

 
8. Wymagane oświadczenia i dokumenty 
Wraz z Formularzem ofertowym (Załącznik nr 1), każdy z Oferentów jest zobowiązany do złożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów: 
A. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2  

do Rozeznania rynku, 
B. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika 

ono z dokumentów rejestrowych lub ewidencyjnych Oferenta zgodnie z informacjami dostępnymi              
w elektronicznych rejestrach KRS / CEIDG wg stanu na dzień złożenia oferty (np. w przypadku 
pełnomocnika), 

Wszystkie składane przez Oferenta dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
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Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub ewidencyjnym lub osobę upoważnioną do podpisania 
oferty na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. B. 
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną podpisana oferta wraz z wymaganymi dokumentami 
powinna być zeskanowana i przesłana drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 9 
Rozeznania Rynku. 
Oferent wybierając formę, w której składa ofertę, akceptuje wszelkie konsekwencje z tym związane. 
 
9. Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami 
Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Rafał Pytlak, 
tel. +48 728-805-437, email: sekretariat@szkolachodziez.pl. 
 
10. Złożenie oferty 
A. Oferty należy składać drogą pocztową, pocztą kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną. 

W przypadku składania oferty drogą pocztową, kurierem lub osobiście powinna zostać umieszczona 
w zaklejonym opakowaniu z wyraźnym oznaczeniem, że jest to OFERTA. 

B. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, w tytule e-maila należy wyraźnie zaznaczyć, że 
jest to OFERTA. 

C. Oferta powinna zostać dostarczona na następujący adres: 
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 13, 64-800 Chodzież 
lub  
sekretariat@szkolachodziez.pl, 

D. Termin składania ofert: 
Oferty należy składać do  09 października 2018 r. do godziny 12:00 (w przypadku ofert 
doręczanych osobiście i wysyłanych na adres e-mail liczy się data i godzina doręczenia,                            
a w przypadku ofert nadanych w placówce pocztowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed 
jego upływem oferta została nadana w polskiej placówce pocztowej). 

 
11. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty 
A. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z Rozeznaniem Rynku. 
B. Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 

a. jej treść nie odpowiada treści Rozeznania Rynku, 
b. nie została przygotowana w oparciu o formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 

do Rozeznania Rynku, 
c. nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, 
d. została złożona przez Oferenta nie spełniającego warunków uprawniających do udziału 

w Postępowaniu lub została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu zgodnie 
z pkt. 5 Rozeznania Rynku, 

C. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku 
do Zamawiającego. 

D. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących 
ich treści. 

E. Zamawiający jest uprawniony do poprawiania w treści ofert oczywistych omyłek pisarskich, 
zawiadamiając o tym Oferenta. 

 
12. Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny:  
a. cena – waga 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100 pkt.),  
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2. W zakresie kryterium cena:  
a. najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za realizację  

usług objętych Postępowaniem (zgodnie z formularzem ofertowym), 
b. pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem:  
Liczba punktów oferty = cena oferty najniższej x 100 / cena oferty ocenianej  
c. Punkty przyznawane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  
d. Łącznie możliwych do uzyskania jest 100,00 pkt. 
e. Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta nie została odrzucona oraz uzyskała 

najwięcej punktów obliczonych. W przypadku gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę 
punktów, Zamawiający wezwie ich do złożenia Oferty dodatkowej w zakresie ceny.  

f. Proces wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem/notatką.  
 

13. Zawiadomienie o wyniku Postępowania.  

Informacja o wyniku Postępowania zostanie opublikowana na stronie projektu – www.spinka.info.  

14. Informacje dodatkowe 
A. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania w całości lub w części, 

bez podawania przyczyn. Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego także  
po terminie złożenia ofert jeżeli oferta najkorzystniejsza zawiera cenę wyższą od kwoty jaką 
Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację usług objętych Postępowaniem zgodnie z Umową 
o dofinansowanie, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny wynikającej 
z najkorzystniejszej oferty. 

B. Przy realizacji usług objętych Postępowaniem Zamawiający wyraża zgodę na zlecanie 
przez Oferentów usług podwykonawcom. Podwykonawcy Oferenta nie mogą być powiązani 
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym z: Gminą Miejską w Chodzieży, Szkołą Podstawową nr 1                
w Chodzieży i Grupą Projekt Barbarą Bedołek-Kozierowską. 
Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione 
przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
15. Załączniki 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu 
Załącznik nr 3 - Wykaz potencjału technicznego 
załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia   
 
 


