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ROZEZNANIE RYNKU
J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz realizująca projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
pn. „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“,
nr umowy RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/16,
zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zadania:
Usługi Logopedy/Psychologa dla dzieci w wieku do 3 lat dla uczestników projektu „Mali odkrywcy
- żłobek rozbudzający ciekawość świata“
1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług logopedyczno-psychologicznych (zaangażowanie w
ramach umowy o pracy w okresie od 15.01.2018 r. do 01.06.2019 r. – praca w 4 grupach żłobkowych –
2 grupy dzieci pełnosprawnych i 2 grupy dzieci niepełnosprawnych w tym z orzeczeniem lub opinią o
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) w ramach projektu „Mali odkrywcy - żłobek

rozbudzający ciekawość świata“.
Istotne szczegóły zamówienia
a) Praca z dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w tym z orzeczeniem lub opinią o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju w wieku do lat 3;
b) Przeprowadzenie diagnozy logopedycznej dzieci wśród dzieci z wykorzystaniem różnych narzędzie
badawczych;
c) Obserwacje psychologiczne mające na celu wytypowanie dzieci wymagających wczesnej interwencji
i pomocy specjalistycznej;
d) Zajęcia indywidualne dla dzieci: ćw. oddechowo-fonacyjne, partykularne, logarytmiczne i ruchowosłuchowo-wzrokowe, służące niwelowaniu wad wymowy;
e) Likwidowanie lub zmniejszenie zaburzeń komunikacyjnych dzieci;
f) Podejmowanie działań profilaktycznych wspomagających rozwój dziecka;
g)
Dostosowywanie zajęć do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
dziecka;
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h)
Prowadzenia konsultacji poradnictwa zmierzającego do ukierunkowania pracy członków rodziny
z dzieckiem;
i)
Prowadzenia diagnozy psychologicznej środowiska rodziny;
j)
Współpracę z rodzicami oraz stała ewaluacja postępów dzieci objętych wsparciem;
k)
Bieżąca współpraca z wychowawcami, kierownikiem Projektu;
l)
Dokumentowanie pracy w postaci: sprawozdań z wykonywanych czynności, sporządzanych po
każdej sesji logopedycznej i składanych Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego.
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 I dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie
rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej
Zamawiającego www.jcgroup.pl Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny
Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
2. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wymagania obligatoryjne zamówienia Logopeda/Psycholog:
a) posiada wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie (wyższe magisterskie z zakresu psychologii)
lub legitymuje się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży;
b) posiada doświadczenie w pracy z dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w tym z
orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
c) posiada aktualną książeczkę z badaniami sanitarno-epidemiologicznymi (praca z dziećmi);
d) posiada kompetencje w zakresie równości szans;
e) posiada cechy osobowości takie jak: umiejętność pracy z dziećmi pełnosprawnymi i
niepełnosprawnymi w tym z orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju do
lat 3, dyspozycyjność, punktualność, otwartość, asertywność, cierpliwość, komunikatywność,
rzetelność, wysoka kultura osobista.
2. Miejsce prowadzenia żłobka: Żłobek Niepubliczny „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość
świata“ – ul Nowy Świat 5b, 20-418 Lublin
3. Termin realizacji: w okresie od 15.01.2018 do 30.06.2019 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przesunięcia terminu realizacji zamówienia o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
4. Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach i dostarczyć: kurierem, osobiście do
biura Zamawiającego, Dokumenty należy składać w siedzibie J&C Group Karolina
Chadzypanagiotis – Jurkiewicz w Lublinie, 20-094 Lubartowska 74a, pok. 30 w dni powszednie w
godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym;
b. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do 09.01.2018 r. do godz. 12:00
– oferty, które w tym czasie nie wpłyną do siedziby firmy nie będą brane pod uwagę;
c. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta w
sprawie: 1/rr/MO-Ż/9.4/2017”.
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Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr 1/rr/MO-Ż/9.4/2017, data: 28.12.2017

W odpowiedzi na zapytanie otrzymane od J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
składam ofertę na przeprowadzenie usług logopedyczno-psychologicznych dla dzieci
w wieku do 3 lat dla Uczestników projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość
świata“, nr umowy RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/16
w cenie brutto za jedną godz. usług logopedyczno-psychologicznych …………………………………. (słownie:
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….).

Wartość brutto całości zamówienia: ………………… (słownie: ……………………………………………………….…..).
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach projektu „Mali odkrywcy -

żłobek rozbudzający ciekawość świata“, nr umowy RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/16 realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
oświadczam jednocześnie, że:
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym
brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
b) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte;
c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
d) Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia;
e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania
(m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru);
g) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, że dane zawarte w ofercie
są zgodne z prawdą.

………………………………………...

………………………………………...

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć Oferenta
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