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Kobyłka, dn. 16.11.2017 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zamówienie jest udzielane zgodnie z zasadą rozeznania rynku w ramach projektu pn. „Pozwól mi poznać świat”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.1 Kształcenie i 
rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

"Casa dei Bambini" Aneta Topczewska-Scrivo  
Ul. Jana Brzechwy 5 
05-230 Kobyłka 
NIP: 1251237272 
 

2. Kody CPV 

33196200-2 – sprzęt dla osób niepełnosprawnych 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

CEL ZAMÓWIENIA 
 
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słoneczna Polana" w okresie 08.2017 - 01.2019 r. realizuje projekt pn. 
„Pozwól mi poznać świat”. Jednym z zadań projektu jest utworzenie i wyposażenie GABINETU TERAPII 
SŁUCHOWEJ.   
 
Celem zamówienia jest stworzenie warunków do prowadzenia diagnozy i badań profilaktycznych u dzieci z grupy 
ryzyka oraz terapii funkcji słuchowych w oparciu o treningi słuchowe i pracę terapeutyczną metodą Tomatisa dla 
głównej grupy docelowej projektu - dzieci przedszkolnych.  
 
Diagnozy, badania i terapie będą prowadzone przez personel Zamawiającego, który odbył szkolenie z pracy 
metodą Tomatisa z wykorzystaniem sprzętu przetwarzającego dźwięk w sposób analogowy.  
 
Celem zajęć prowadzonych na zakupionym sprzęcie będzie trening uwagi słuchowej, poprzez: 
a) usprawnianie słuchania receptywnego (wydłużenie czasu koncentracji uwagi, zmniejszenie nadwrażliwości 

dźwiękowej, zwiększenie uwagi słuchowej, rozszerzenie kompetencji komunikacyjnych);  

b) usprawnianie słuchania ekspresyjnego (zwiększenie płynności i wyrazistości wypowiedzi, poszerzenie zasobu 

słownictwa, zmniejszenie trudności z czytaniem na głos);  

c) podnoszenie poziomu energii;  

d) zmniejszenie labilności emocjonalnej;  

e) zwiększenie własnej aktywności dziecka, zmniejszenie podatności na zmęczenie. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Dostawa zestawu do prowadzenia TRENINGU UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ A.TOMATISA 
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup zestawu do prowadzenia TRENINGU UWAGI SŁUCHOWEJ 
METODĄ A.TOMATISA. Zestaw ten będzie przeznaczony dla dzieci z problemami: koncentracji, uwagi i 
zapamiętywania, dysleksją i autystycznych.  
 



 
 
 

2 
 

Zamówienie musi zostać zrealizowane zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 elektroniczne ucho NN427 lub równoważne – 1 sztuka 

 odtwarzacz Tascam DR-100MKII z zasilaczem sieciowym, kartą SDHC 32Gb i kablem XLRxJ3,5 lub 

równoważne – 1 sztuka 

 materiał muzyczny na nośniku elektronicznym USB (24 bit/48 kHz) – 1 sztuka 

 słuchawki (MBCT-09b) lub równoważne do terapii metodą Tomatisa – 2 sztuki 

 rozgałęziacz sygnału AP4/2 lub równoważny – 1 sztuka 

 mikrofon z kablem do metody Tomatisa – 1 sztuka 

 tester słuchawek – 1 sztuka 

 audiometr diagnostyczny AD226 (kalibracja do metody Tomatisa) – 1 sztuka 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, kalibrację oraz uruchomienie zestawu. 
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 24 miesięcy na zakupiony zestaw oraz zapewnienia  serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 
 

4. KRYTERIA OCENY OFERT 

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych. 
Kryteria formalne: 

1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym 

2. Kompletność oferty – oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego zapytania oraz zawierać: 

a. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami (załącznik nr 2) 

3. Złożenie oferty w formie i terminie określonym w punkcie 6 niniejszego zapytania  

Kryteria punktowe 
1. Łączna cena brutto w PLN: 100% 

 
5. SPOSÓB OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższą metodologią: 
 
Kryteria formalne 
Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową (spełnia/nie spełnia). Wszystkie kryteria formalne muszą zostać 
spełnione. Oferty, które nie będą spełniały jakiegokolwiek kryterium formalnego zostaną odrzucone. 
 
Kryteria punktowe 
1. Łączna cena brutto w PLN: 100% 

Liczba punktów (maksymalnie – 100 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „Łączna cena brutto w PLN” 

zostanie obliczona wg wzoru: 
 

Wx = (Cmin / Cx) x 100 punktów 
 

gdzie: 

Wx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę, 

Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach, 

Cx - cena brutto oferty ocenianej 

 
Jeśli cena w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski zostanie ona przeliczona na PLN przy 
zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert, 
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Wybór oferty najkorzystniejszej 
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, która nie zostanie odrzucona, spełni 
wszystkie kryteria formalne oraz uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium punktowym, według zasad oceny 
ofert, określonych w tym punkcie. 
 
W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą opiewały na tą samą najwyższą wartość punktową, wówczas 
Zamawiający oceni doświadczenie w realizacji zamówień o podobnym charakterze oferentów na podstawie 
Wykazu usług (zał. 4). Na podstawie Wykazu usług Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, w której 
Wykonawca wykaże większe doświadczenie, czyli większą ilość zrealizowanych dostaw zestawów do 
prowadzenia TRENINGU UWAGI SŁUCHOWEJ METODĄ A.TOMATISA. 
 

6. SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Oferta musi zawierać co najmniej: 
1. Nazwę, adres i NIP oferenta 

2. Łączną cenę brutto realizacji zamówienia oraz cenę netto, stawkę VAT i cenę brutto poszczególnych jej 

elementów. 

3. Termin wykonania zamówienia 

4. Termin sporządzenia oferty  

5. Data ważności oferty – nie krótsza niż 30 dni od terminu składania ofert. 

Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie muszą być złożone w języku polskim na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  
 
Ponadto oferta musi zawierać: 
1. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego 

Oferta oraz załącznik muszą być podpisane przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy.  
 
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 23.11.2017 w formie elektronicznej (skan podpisanych 
dokumentów) na adres: a.scrivo@slonecznapolana.edu.pl lub za pośrednictwem poczty / kuriera / osobiście w 
formie papierowej na adres: "Casa dei Bambini" Aneta Topczewska-Scrivo, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 
„Słoneczna Polana", Ul. Jana Brzechwy 5, 05-230 Kobyłka, w godzinach pracy Zamawiającego.  
 
Oferty składane/przesyłane w formie papierowej muszą być umieszczone w zamkniętej kopercie  
z adnotacją: „Oferta do projektu pn. „Pozwól mi poznać świat” w ramach Działania 10.1.4 RPO WM”.  
 
Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.  
 

7. TERMIN REALIZACJI UMOWY / USŁUGI 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia. 
 

8. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika, 

mailto:a.scrivo@slonecznapolana.edu.pl
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d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić  uzasadnione wątpliwości, co 

do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami należy przygotować zgodnie ze wzorem oświadczenia, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 

9. OSOBA DO KONTAKTU  

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest pan Andrea Scrivo. Wszelkie zapytania 
proszę kierować na adres e-mail: a.scrivo@slonecznapolana.edu.pl 

 

10. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego  

w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez 
podania przyczyny. 

3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
dokumentów. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 
50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą. 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego. Informacja o 
wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana do oferentów, którzy złożyli ofertę w postępowaniu oraz 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
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