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Oznaczenie sprawy: ZP/WSCEiT/2022/8 
 
 
 

Ogłoszenie o konkursie ofert 
 

 
I. Nazwa oraz adres Organizatora konkursu. 

Województwo Wielkopolskie  
Al. Niepodległości 34,   
61-714 Poznań  
NIP: 778-13-46-888,  
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance 
ul. Kościuszkowców 2A, 64-932 Stara Łubianka  
tel. +48 67 216 01 14, 48 67 216 01 93  
Adres strony Organizatora konkursu:  https://www.wsceitstaralubianka.pl/  
email: zspstaralubianka@op.pl  
Godziny urzędowania: 07:30- 15:30 
Skrzynka podawcza EPUAP: /WSCEIT/SkrytkaESP 
Adres strony prowadzonego konkursu: https://bip.wsceitstaralubianka.pl/  
 

II. Podstawa prawna prowadzonego konkursu. 
1. Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 ze zm.) - zwanej dalej Ustawą i uchwałą nr XLV/882/22 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 września 2022 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne. 
 

III. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert. 
1. Przedmiotem konkursu ofert jest - Współdziałanie w realizacji projektu „Wielkopolskiego programu  badawczo – 

rozwojowego w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki  i edukacji dla dzieci i młodzieży ze 
Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także  dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem od  alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego” 
zgodnie ze Szczegółowym opisem sposobu realizacji zadania, określonym w załączniku nr 2 do Ogłoszenia o 
konkursie. 
 

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania. 
1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3.159.000,00 zł. 

Dział 851 (Ochrona zdrowia),  Rozdział 85154 (Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi). Zadanie: 
„Wielkopolski program badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i 
edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich 
rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych 
wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego”, którego celem jest organizowanie i prowadzenie terapii 
pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 3-18 lat – aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie. 
 

V. Termin terminy i warunki realizacji zadania. 
1. Zadanie będzie realizowanej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. zgodnie z warunkami 

zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie 
 

VI. Projekt umowy. 
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie.  
2. Przesłanki umożliwiające dokonanie zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Podmiotem składającym 

ofertę zawiera projekt umowy. 
 

https://www.wsceitstaralubianka.pl/
mailto:zspstaralubianka@op.pl
https://bip.wsceitstaralubianka.pl/
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VII. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu których Organizator konkursu będzie komunikował się                       
z Podmiotami składającymi ofertę, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, 
wysyłania   i odbierania korespondencji. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator konkursu oraz Podmiot składający ofertę,                    
za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. IX przekazują: 
a) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Organizatora konkursu tj.: Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2a, 64-932 Stara Łubianka, lub  

b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną na adres e-mail: zspstaralubianka@op.pl. 

2. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w Ogłoszeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej                  
za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Podmiot składający ofertę. 
4. Każdy Podmiot składający ofertę ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

zawartych w Ogłoszeniu o konkursie. Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez 
Organizatora konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczone niniejsze 
Ogłoszenie o konkursie. 

5. Organizator konkursu dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: 
zspstaralubianka@op.pl. 

 
VIII. Termin związania ofertą. 
1. Podmiot składającego ofertę będzie związany ofertą do dnia 15 grudnia 2022 r. 
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego 

w Ogłoszeniu, Organizator konkursu przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 
Podmiotów składających oferty o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, 
nie dłuższy niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Podmiot składający ofertę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

IX. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty. 
1. formularz ofertowy – według wzoru załącznika nr 1 do Ogłoszenia o konkursie; 

2. formularz cenowy (informacja o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania 

zadania, w szczególności uwzględniający koszty administracyjne) - według wzoru załącznika nr 2 do Ogłoszenia o 

konkursie; 

3. certyfikat diagnosty i specjalisty FASD dla osób wskazanych w Informacja o zasobach kadrowych; 

4.    certyfikat potwierdzający, że podmiot prowadzący szkolenia i monitoring spełnia wymagania zgodnie ze 

Standardami Usług Szkoleniowo-Rozwojowych- „Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0” wydany przez 

organizację certyfikującą lub równoważny potwierdzający spełnienie wyżej wymienionych Standardów; 

5. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu 

składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących; 

6. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową Podmiotu składającego ofertę, w okresie nie wcześniejszym niż 3 

miesiące przed jej złożeniem;  

7. dokumentów potwierdzających, że Podmiot składający ofertę jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                    

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem konkursu ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia; 

8. informacja o wcześniejszej działalności Podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania 

określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert - według wzoru załącznika nr 4 do Ogłoszenia;  

9. informacja o zasobach kadrowych Podmiotu składającego ofertę – kompetencje i zakres obowiązków kluczowych 

osób zapewniających prawidłowe wykonanie zadania - według wzoru załącznika nr 5 do Ogłoszenia; 

10. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu 

składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących; 

mailto:zspstaralubianka@op.pl


 

Strona 3 z 9 

11. oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego                        

z  przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych – oświadczenie zawarto w formularzu ofertowym 

stanowiącym  załącznik nr 1 do Ogłoszenia; 

12. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem 

pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe – oświadczenie zawarto w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 

do Ogłoszenia; 

13. oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane  

 finansowym i rzeczowym – oświadczenie zawarto w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do          

Ogłoszenia środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod         

względem; 

14. oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków 

przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z 

innych źródeł – oświadczenie zawarto w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

15. Dodatkowo do oferty należy dołączyć  - jeśli dotyczy: 

1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Podmiotów składających ofertę 

wspólnie - dotyczy ofert składanych przez Podmioty składające ofertę wspólnie. 
 

Uwaga! 
Jeżeli Podmiot składający ofertę nie złożył dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 11-14 lub są one 
niekompletne lub zawierają błędy, Organizator konkursu może wezwać Podmiot składający ofertę odpowiednio do 
ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) oferta Podmiotu składającego ofertę podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 
poprawienie lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia konkursu. 
Organizator konkursu może żądać od Podmiotów składających ofertę wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,  
lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w konkursie. 

 
X. Opis sposobu przygotowania i sposób złożenia oferty i dokumentów. 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie. 
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Organizator konkursu nie dopuszcza składania oferty 

w postaci elektronicznej. 
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
4. Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Podmiot składający ofertę. 
5. Wszystkie opracowane przez Organizatora konkursu załączniki do Ogłoszenia co do formy wymaganych 

dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez 
Podmiot składający ofertę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Organizatora 
konkursu informacje zawarte w załącznikach i niniejszym Ogłoszeniu oraz będą podpisane przez Podmiot składający 
ofertę. 

6. Każdy Podmiot składający ofertę może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez dany Podmiot składający ofertę. Ofertę składa się w jednym 
egzemplarzu. 

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. 
8. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie się kartek. 
9. Podmiot składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
10. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
11. Opakowanie i oznakowanie oferty: 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie Organizatora 
konkursu tj. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 
2a, 64-932 Stara Łubianka,  w sekretariacie oraz oznaczyć jak w poniższej ramce: 
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 nazwa i adres  
Podmiotu składającego ofertę 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii 
 w Starej Łubiance 

ul. Kościuszkowców 2A, 64-932 Stara Łubianka 
 

 „OFERTA NA REALZIACJĘ ZADANIA: Współdziałanie w realizacji projektu „Wielkopolskiego programu  badawczo 
– rozwojowego w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki  i edukacji dla dzieci i młodzieży ze 
Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także  dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem od  alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego”  
„nie otwierać przed 10.11.2022 r. godz. 1000” 

 
12. Podmiot składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
13. Organizator konkursu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
14. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Organizator konkursu przyjmie średni kurs 
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 
 

XI. Sposób oraz termin składania ofert. 
1. Oferty należy składać do dnia 10 listopada 2022 r. do godziny 9:30 w siedzibie Organizatora konkursu tj. 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2a, 64-932 Stara 
Łubianka, w sekretariacie. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Podmiotu składającego ofertę bez 
rozpatrzenia. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Organizatora konkursu, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
 

XII. Termin otwarcia ofert. 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2022 r. 2022 r. o godzinie: 12:00. 
 
XIII. Informacja o warunkach udziału w konkursie. 
1. W konkursie mogą brać udział Podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych 

zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz spełniają następujące warunki udziału dotyczące: 
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Podmiot składający ofertę spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej: 100 000,00 zł, 
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                             

z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej: 500 000,00 zł. 
2) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Podmiot składający ofertę spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie: 

• co najmniej 3 usługi, z których każda obejmowała w swym zakresie diagnostyki, rehabilitacji  medycznej, 
terapii i edukacji dzieci i młodzieży ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), 

• co najmniej 3 usług, z których każda obejmowała w swym zakresie edukację dzieci i młodzieży ze 
spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD); 

• co najmniej 1 usługę, realizowaną w ramach programu społecznego o wartości równej co najmniej 
1 500 000,00 zł wraz z podatkiem VAT. 

• co najmniej 3 usług, z których każda obejmowała w swym zakresie warsztaty edukacyjno-rozwojowe  
dla rodziców i opiekunów rozwojowe 

• co najmniej 3 usług, z których każda obejmowała w swym zakresie prowadzenie grup wsparcia 
składające się głównie z praktyków w wychowaniu dzieci FAS/FASD. 

b) będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy następującymi osobami: 

• 1 certyfikowanym diagnostą posiadającym Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FAS/FASD z minimum 
rocznym doświadczeniem od dnia uzyskania wyżej wymienionego certyfikatu i ciągłą praktykę w 
przeprowadzaniu diagnoz w tym okresie, posiadający ukończone szkolenie w obsłudze oraz dostęp do 
oprogramowania do badań dysmorfii (np. FAS Facial Photographic Analysis Software), 
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• 1 psychologiem realizującym terapię psychologiczną  posiadającym wykształcenie minimum 
magisterskie, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia do pracy na testach w tym KORP, IDS-P, IDS-2, 
Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych i minimum 2 letnim stażem prac z dziećmi 
jako psycholog; 

• 1 Logopedą/neurologopedą realizującym terapię logopedyczną posiadającym wykształcenie minimum 
magisterskie, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia do pracy miedzy innymi na teście KOLD                                 
i minimum 2 letnim stażem prac z dziećmi jako logopeda/neurologopeda; 

• 1 lekarzem medycyny z aktualnym prawo do wykonywania zawodu; 

• 1 praktykiem posiadającym minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z FAS/FASD; 

• 1 praktykiem posiadającym minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z rodzicami dzieci z FAS/FASD; 

• 1 koordynatorem zespołu posiadającym minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z FAS/FASD; 

• 1 koordynatorem projektu minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania  projektami w 
zakresie rehabilitacji , doświadczenie pedagogiczne , wykształcenie wyższe, który zarządzał w okresie 
ostatnich 3 lat minimum dwoma projektami w wyżej wymienią zakresie o wartości każde z projektu 
minimum 1 000 000,00 zł brutto; 

• 1 Fizjoterapeutą realizującym terapię medyczną posiadającym wykształcenie minimum magisterskie, z  
minimum 2 letni stażem pracy w zakresie wykonania standaryzowanych testów uszkodzenia 
ośrodkowego układu nerwowego, posiadającego certyfikat „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty 
FAS/FASD oraz studia min. podyplomowe z osteopatii zakończone egzaminem – dla prowadzących 
rehabilitację z zakresu Osteopatii, w przypadku: - terapii : integracja Sensoryczna,  -Ruch Rozwijający 
Weroniki Sherborne, -terapii ręki. Fizjoterapeuta lub psycholog, lub pedagog posiadający wykształcenie 
wyższe magisterskie , 2 letni staż zawodowy uprawnienia do prowadzenia tego typu terapii. 

• 1 Fizjoterapeutą realizującym trening  EEG Biofeedback posiadającym wykształcenie minimum 
magisterskie, z minimum 2 letni stażem pracy w zakresie wykonania standaryzowanych testów 
uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. posiadającego certyfikat „Certyfikowanego Diagnosty i 
Specjalisty FASD oraz ukończone szkolenie z terapii EEG Biofeedback lub psycholog wykształcenie 
minimum magisterskie, ukończone szkolenie z terapii EEG Biofeedback lub pedagog, wykształcenie 
minimum magisterskie, ukończone szkolenie z terapii EEG Biofeedback. 

• 1 koordynatorem zajęć rehabilitacyjnych posiadającym minimum rocznym doświadczeniem przy 
realizacji projektów rehabilitacyjnych  

• 1 pracownikiem biura z minimum rocznym doświadczeniem z w prowadzeniu biura, wykształcenie min. 
średnie, 

• 2 naukowcami z których każdy posiada wykształcenie pedagogiczne z tytułem naukowy minimum 
doktor, będącymi czynnym pracownikiem uczelni, którzy posiadają doświadczenie we współpracy z 
minimum 1 jednostką diagnostyczną FASD, 

• 2 trenerów o takich samych kwalifikacjach posiadający certyfikat trenerski i szkolenie z cyklu KOLBA, 
Organizator konkursu dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Organizator konkursu nie dopuszcza łączenia funkcji przez jedną osobę i nie dopuszcza a by jedna osoba wykazała 
się spełnieniem więcej niż jednym warunkiem dla jednej osoby wskazanym powyżej. 

 
XIV. Sposób obliczenia ceny. 
1. Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z 

formularzem cenowym. 
2. Cenę (w tym ceny jednostkowe) muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 
3. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 

r., poz. 931 ze zm.). 
4. Rozliczenia między Organizator konkursu a Podmiotem składającym ofertę prowadzone będą w walucie polskiej 

(złoty polski). Organizator konkursu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 

XV. Opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert. 
1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminach wskazanych w ogłoszeniu. 
2. Oferty wraz z załącznikami złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, niepodpisane lub podpisane przez 

osoby nieuprawnione, nieopieczętowane lub zawierające inne braki formalne zostaną odrzucone z przyczyn 
formalnych, w przypadku nieusunięcia tych braków we wskazanym w wezwaniu terminie do ich usunięcia. 

3. Wszystkie złożone oferty wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach  Wielkopolskiego 
Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance i nie będą odsyłane. 
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4. Kryteria formalne: 
1) Ocena formalna polega na analizie kompletności oraz poprawności formalnej oferty.  
2) Weryfikacja formalna i merytoryczna ofert dokonywana będzie przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum 

Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.  
3) W przypadku wystąpienia jakichkolwiek braków lub niejasności, co do treści złożonej dokumentacji oferent 

wezwany zostanie do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
wezwania, a w przypadku braków formalnych, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpoznania. 

4) Oferent powinien uzupełnić braki w formie pisemnej. Wezwanie może zostać doręczone pocztą elektroniczną, lub 
za pośrednictwem placówki pocztowej. W sytuacji, gdy wezwanie zostanie doręczone w formie elektronicznej, 
podmiot jest zobowiązany potwierdzić jego otrzymanie. 

5) O zachowaniu terminu uzupełnienia braków decyduje dzień wpływu uzupełnień do siedziby Wielkopolskiego 
Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, w analogicznej formie w jakiej wezwanie zostało 
doręczone. 

6) Oferta zostaje odrzucona na etapie analizy formalnej i nie zostaje skierowana do dalszej oceny merytorycznej w 
następujących przypadkach:  
a) złożenia oferty z naruszeniem terminu podanego w ogłoszeniu o konkursie,  
b) złożenia oferty przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,  
c) nieusunięcia w wyznaczonym terminie braków formalnych.  

5. Kryteria merytoryczne: 
1) Ocena merytoryczna ofert, spełniających wymogi formalne, dokonywana będzie przez Komisję Konkursową. 
2) Przy wyborze oferty Organizator konkursu będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert.  

Lp. Nazwa Kryterium 
Znaczenie (waga) 

kryterium 

1 Cena za przedmiot konkursu 50% 

2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu konkursu 50% 

3 Suma  100% 

3) Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg wag podanych w Ogłoszeniu o konkursie. 
a) Cena za przedmiot konkursu – 50%. 
C = Cnx50/Cb 
gdzie, 
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najniższa cena 
Cn - cena najniższa spośród badanych ofert  
Cb - cena z badanej oferty 
 - maksymalna liczba punktów za cenę za przedmiot konkursu– 50,00 pkt. 
b) Doświadczenie osób wyznaczonych do przedmiotu konkursu – 50% 
Organizator konkursu w ramach tego  kryterium będzie przyznawał punkty w następujący sposób: 

Lp. Wykonywana funkcja Sposób punktacji 

1 

Psycholog Posiada certyfikat „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty FASD” 
wydany np. przez FAS Diagnostic & Prevention Network w Seattle 
lub jego akredytowane placówki (np. Polski Instytut FASD) – 5 pkt. 
Nie posiada certyfikatu „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty 
FASD” wydany np. przez FAS Diagnostic & Prevention Network w 
Seattle lub jego akredytowane placówki (np. Polski Instytut FASD) 
– 0 pkt. 

2 

Logopeda/neurologopeda Posiada certyfikat „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty FASD” 
wydany np. przez FAS Diagnostic & Prevention Network w Seattle 
lub jego akredytowane placówki (np. Polski Instytut FASD) – 5 pkt. 
Nie posiada certyfikatu „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty 
FASD” wydany np. przez FAS Diagnostic & Prevention Network w 
Seattle lub jego akredytowane placówki (np. Polski Instytut FASD) 
– 0 pkt. 

3 

Fizjoterapeuta Posiada certyfikat „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty FASD” 
wydany np. przez FAS Diagnostic & Prevention Network w Seattle 
lub jego akredytowane placówki (np. Polski Instytut FASD) – 5 pkt. 
Nie posiada certyfikatu „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty 
FASD” wydany np. przez FAS Diagnostic & Prevention Network w 
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Seattle lub jego akredytowane placówki (np. Polski Instytut FASD) 
– 0 pkt. 

4 

Lekarz medycyny Posiada certyfikat „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty FASD” 
wydany np. przez FAS Diagnostic & Prevention Network w Seattle 
lub jego akredytowane placówki (np. Polski Instytut FASD) – 5 pkt. 
Nie posiada certyfikatu „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty 
FASD” wydany np. przez FAS Diagnostic & Prevention Network w 
Seattle lub jego akredytowane placówki (np. Polski Instytut FASD) 
– 0 pkt. 

5 

Praktyk Posiada certyfikat „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty FASD” 
wydany np. przez FAS Diagnostic & Prevention Network w Seattle 
lub jego akredytowane placówki (np. Polski Instytut FASD) – 5 pkt. 
Nie posiada certyfikatu „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty 
FASD” wydany np. przez FAS Diagnostic & Prevention Network w 
Seattle lub jego akredytowane placówki (np. Polski Instytut FASD) 
– 0 pkt. 

6 

Koorydnator zespołu Posiada certyfikat „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty FASD” 
wydany np. przez FAS Diagnostic & Prevention Network w Seattle 
lub jego akredytowane placówki (np. Polski Instytut FASD) – 5 pkt. 
Nie posiada certyfikatu „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty 
FASD” wydany np. przez FAS Diagnostic & Prevention Network w 
Seattle lub jego akredytowane placówki (np. Polski Instytut FASD) 
– 0 pkt. 

7 

Koorydnator projektu Posiada certyfikat „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty FASD” 
wydany np. przez FAS Diagnostic & Prevention Network w Seattle 
lub jego akredytowane placówki (np. Polski Instytut FASD) – 5 pkt. 
Nie posiada certyfikatu „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty 
FASD” wydany np. przez FAS Diagnostic & Prevention Network w 
Seattle lub jego akredytowane placówki (np. Polski Instytut FASD) 
– 0 pkt. 

8 

Certyfikowany diagnosta FAS/FASD  Doświadczenie po uzyskaniu certyfikatu diagnostyka FAS/FASD: 
min.1 rok – do 3 lata – 0 pkt. 
Powyżej 3 lat: 5 pkt. 

9 

Naukowiec 1 Naukowiec posiada tytuł profesora z kierunków pedagogicznych, 
lub logopedycznych = 5 pkt. 
Naukowiec nie posiada tytułu profesora z kierunków 
pedagogicznych, lub logopedycznych - 0 pkt. 

10 

Naukowiec 1 Naukowiec posiada tytuł profesora z kierunków pedagogicznych, 
lub logopedycznych = 5 pkt. 
Naukowiec nie posiada tytułu profesora z kierunków 
pedagogicznych, lub logopedycznych - 0 pkt. 

 
maksymalna liczba punktów za Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu konkursu – 50,00 pkt. 

c) Łączna punktacja. 
Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: Cena za przedmiot konkursu i Doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji przedmiotu konkursu. 
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.  
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów według kryteriów oceny 

ofert przyjętych w OGŁOSZENIA O KONKURSIE. 
4. W sytuacji, gdy Organizator konkursu nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że 

dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą liczbę  punktów, Organizator konkursu dokona wyboru spośród tych 
ofert w sposób określony w art. 248 ust. 1-3 ustawy. 

5. W toku badania i oceny ofert Organizator konkursu może żądać od Podmiotów składających ofertę wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Podmioty 
składające ofertę są zobowiązane do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Organizatora konkursu. 
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6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Organizatora konkursu obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze 
zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Organizator konkursu dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

 
XVI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 
1. Organizator konkursu podpisze umowę z Podmiotem składającym ofertę, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z 

punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w Ogłoszeniu o konkursie. 
2. Wybrany Podmiot składający ofertę zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 
3. W celu zawarcia umowy, Podmiot składający ofertę, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed 

zawarciem umowy składa: 
         pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; 
4. Jeżeli Podmiot składający ofertę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy Organizator konkursu może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 
konkursie Podmiotów składających ofertę albo unieważnić konkurs. 

 
XVII. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert 
1. Ogłoszenie o wyniku konkursu nastąpi w terminie do 30 listopada 2022 r. 
2. Ogłoszenie o wyniku konkursu zostanie opublikowane na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na stronie internetowej Organizatora konkursu. 
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz 

prawo do wprowadzania zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert lub terminu 
rozstrzygnięcia konkursu. 

4. Organizator konkursu zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii 
koronawirusa lub innych przyczyn nieprzewidzianych na etapie ogłaszania konkursu. 

 

XVIII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert. 
         Od Ogłoszenie o wyniku konkursu nie ma zastosowania tryb odwoławczy 
 

XIX. Pozostałe informacje. 
1. Klauzula informacyjna. 

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) , dalej 
„RODO”, informuję, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii                  

w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2a, 64-932 Stara Łubianka 
2) Inspektor Ochrony Danych: Hanna Kiełboń, e-mal: kielbon@ido.edu.pl, tel. 729 057 572 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                              

z przedmiotowym konkursem pn. Współdziałanie w realizacji projektu „Wielkopolskiego programu  badawczo – 
rozwojowego w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki  i edukacji dla dzieci i młodzieży ze 
Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także  dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem od  alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska 
rodzinnego” odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja konkursu w oparciu o przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu; 
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej;   
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 
7) 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; 
8) nie przysługuje Pani/Panu: 
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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.  
2. Integralną częścią Ogłoszenia są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy.  
Załącznik nr 1A –  Formularz cenowy.  
Załącznik nr 2 –  Szczegółowy opisem sposobu realizacji zadania. 
Załącznik nr 3 –  Projekt umowy 
Załącznik nr 4 –  Informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność 

ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert. 
Załącznik nr 5 –  Informacja o zasobach kadrowych Podmiotu składającego ofertę – kompetencje i zakres 

obowiązków kluczowych osób zapewniających prawidłowe wykonanie zadania 
 
 
 

Z dniem 26 października 2022 r. zatwierdzam Ogłoszenie o konkursie 
 

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance 
 

- Anna Kubiak - 
 


