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Wyjaśnienia i zmian treści Ogłoszenia o konkursie w konkursie prowadzonym 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.)  
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” zgodnie ze Szczegółowym opisem sposobu realizacji zadania, określonym w załączniku nr 2 
do Ogłoszenia o konkursie”” 

 
 
 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, udziela odpowiedzi na zapytania 
dotyczące treści Ogłoszenia o konkursie: 
 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dotychczasowej treści punktu XIII: 
aktualna treść: 
„ 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), 
• 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.” 
na treść o proponowanym brzmieniu: 
„XIII . Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 
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 PLN, 
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej: 500 000,00 PLN. 
2) zdolności technicznej lub zawodowej. 
Podmiot składający ofertę spełni warunek jeżeli wykaże, że: 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 diagnostykę, ze spektrum płodowych 
zaburzeń alkoholowych (FASD), 
• terapię dzieci i młodzieży ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), 
• co najmniej 3 usługi zakresu rehabilitacji medycznej, 
• co najmniej 1 usługę, realizowaną w ramach programu społecznego o wartości równej co najmniej 1 500 
000,00 PLN wraz z podatkiem VAT, 
• co najmniej 3 usługi, z których każda obejmowałaby swym zakresem szkolenia lub warsztaty edukacyjno-
rozwojowe dla nauczycieli lub dla rodziców / opiekunów dzieci i młodzieży ze spektrum płodowych 
zaburzeń alkoholowych lub innych specjalistów zajmujących się problematyką z zakresu 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), 
• 1 psychologiem realizującym terapię psychologiczną posiadającym wykształcenie minimum magisterskie, 
uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia do pracy na testach: KORP, IDS-P, IDS-2, Bateria Metod Diagnozy 
Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych ; 
• 1 Logopedą/neurologopedą realizującym terapię logopedyczną posiadającym wykształcenie minimum 
magisterskie, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia do pracy na teście KOLD i minimum 2 letnim stażem 
prac z dziećmi jako logopeda/neurologopedą 
• 1 fizjoterapeutą realizującym terapię pedagogiczną posiadającym wykształcenie minimum magisterskie, 
posiadającym uprawnienia pedagogiczne i minimum 2 letnim doświadczeniem do wykonania 
standaryzowanych testów uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego; 
• 1 lekarzem medycyny z aktualnym prawem 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, który posiada minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w 
zakresie rehabilitacji , doświadczenie pedagogiczne , wykształcenie wyższe, który zarządzał w okresie 
ostatnich 3 lat co najmniej 1 projektem o wartości 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 kurs 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 lub psycholog wykształcenie minimum magisterskie, lub pedagog, wykształcenie minimum 



 
magisterskie, który będzie posiadał stosowne przeszkolenie przed podjęciem realizacji terapii treningiem 
EEG Biofeedback. 
• 1 koordynatorem zajęć rehabilitacyjnych posiadający minimum wykształcenie magisterskie, co najmniej 
pięcioletnie doświadczenia zawodowe, posiadającym certyfikat „Certyfikowanego Diagnosty i Specjalisty 
FAS/FASD z 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 dopuszcza łączenia funkcji przez jedną osobę i dopuszcza, a by jedna osoba wykazała 
się spełnieniem więcej niż jednym warunkiem dla jednej osoby wskazanym powyżej.” 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu przekujmy ujednolicony tekst ogłoszenia. 
 
Pytanie nr 2: 
 Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni nieodpłatnie wyposażone pomieszczenia w budynku 
DWD podmiotowi realizującemu zadania opisane w ogłoszonym konkurs. 
3.W wymaganiach dodatkowych pkt 4. opisano że organizator turnusu zapewni średnio 6 godzin terapii 
dziennie dla każdego z dzieci ( zajęcia grupowe i indywidualne ), natomiast z tabeli kosztorysu wynika, że 
należy przewidzieć 45 godzin miesięcznie na jedno dziecko terapii ( zajęcia indywidualne i grupowe), co daje 
średnio 2 godziny 15 minut dziennie na jedno dziecko. Proszę o potwierdzenie, że należy przewidzieć 
średnio, zgodnie z ilością przewidzianą w kosztorysie 2 godziny i 15 minut, na 1 dziecko przebywające na 
turnusie dziennie. 
Odpowiedź: 
Organizator konkursu potwierdza, że udostępni nieodpłatnie wyposażone pomieszczenia w budynku DWD 
podmiotowi realizującemu zadania opisane w ogłoszonym konkurs 
Tak, Zamawiający 
4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego,  
by podmiot realizujący zadania wynikające ze szczegółowego sposobu realizacji zadania, w ramach 
wykorzystania przewidzianych środków, w przypadku braku możliwości zrealizowania w pełni przewidzianej 
w kosztorysie ilości jednego z zadań, będzie mógł zrealizować zamiennie większą ilość prac wynikających  
z innego punktu. 
Odpowiedź: 
Organizator konkursu, dopuszcza możliwość po uprzednim wyrażeniu zgody przez Organizator konkursu,                
by podmiot realizujący zadania wynikające ze szczegółowego sposobu realizacji zadania, w ramach 
wykorzystania przewidzianych środków, w przypadku braku możliwości zrealizowania w pełni przewidzianej 
w kosztorysie ilości jednego z zadań, będzie mógł zrealizować zamiennie większą ilość prac wynikających  
z innego punktu. 
 

 
Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance 

 
- Anna Kubiak - 


