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ZAPYTANIE OFERTOWE 
W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

 
 
 

 Dostarczenie doposażenia pracowni terapeutycznych w pomoce dydaktyczne i specjalistyczne w ramach 
projektu Akademia Rozwoju.  
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1. ZAMAWIAJĄCY 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 
ul. Hoża 1 
60-591 Poznań 
 
Biuro projektu we Wrocławiu 
ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław 
 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Rodzaj zamówienia: Dostawy 
 

Dostarczenie doposażenia pracowni terapeutycznych w pomoce dydaktyczne i specjalistyczne w 
ramach projektu Akademia Rozwoju.  
 
Zadanie 1 Dostawa pomocy logopedycznych 
Zadanie 2 Dostawa pomocy do prowadzenia socjoterapii, ergoterapii i terapii pedagogicznej.  
Zadanie 3 Doposażenie w  pomoce do diagnozy i pracy z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami 
 
Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 1: 
Dostawa pomocy logopedycznych 

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni w  pomoce terapeutyczno-dydaktyczne do 
pracowni logopedycznej  , które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Minimum (wymagania 

minimalne do zadania 1). 

2. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on 

wymagania określone przez normy europejskie (o ile dotyczy) 
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania 

w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. 

4. Każda oferowana przez Wykonawcę pomoc będzie pełniła funkcje terapeutyczne i dydaktyczne 

będzie wykorzystana w szkole podstawowej specjalnej (poz 1-7) oraz w szkole podstawowej ( poz. 8- 18) 
Jakość i parametry oferowanych pomocy muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie 
terapii i nauki . 

5. Sprzęty muszą być fabrycznie nowe,  wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie 
atesty. Na dostarczone sprzęty będzie udzielona minimum 24 miesięczna gwarancja (tam, gdzie nie 
wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów (o ile 
dotyczy). 

6. Wszystkie sprzęty i pomoce stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w 

sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich 
użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne. 

7. Wszystkie sprzęty i pomoce stanowiące przedmiot umowy muszą  posiadać dołączone niezbędne 

instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów i 
pomoce łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt 
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własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę 
dostarczone do lokalizacji w : 
poz. 1-7 : Bartoszów 11, 59-241 Legnickie Pole- placówka szkolna  
poz. 8-18 ul Kosmy Damiana Asama 7, 59-241 Legnickie Pole – placówka szkolna.  

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia 
i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w 
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu 
zamówienia. 

10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 5 dni wcześniej. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętów zgodne z opisem zawartym w Formularzu 

Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A do Zapytania Ofertowego. 
 
 

SPECYFIKACJA  MINIMUM 
 
 

 Zadanie 1  Dostawa pomocy logopedycznych  
 

 Specyfikacja (wymagania minimalne): 

POMOCE DLA TERAPEUTYCZNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ W BARTOSZOWIE 
1 Program do 

pracy z uczniem 
- zajęcia 
logopedyczne 

1 szt. 

Interaktywna pomoc logopedyczna 
 Minimalna zawartość:  
• Szereg szumiący 
• Szereg syczący  
• Szereg ciszący 
• Różnicowanie szeregów  
• Artykulacja głosek  
• Mowa bezdźwięczna  
• Sfonem  
• Echokorektor  
Dodatkowe wyposażenie:  
• interaktywne ćwiczenia i karty pracy do wydruku  
• mikrofon 
• przewodnik metodyczny   
• współpraca programu z tablicą interaktywną i komputerem z panelem 
dotykowym.  
• stopniowanie trudności zadań odpowiednio do etapów terapii.  
• system motywacyjny zwiększający chęć dziecka do dalszej pracy.  
• archiwizacja danych z diagnozy i terapii (np. nagrań dziecka).  
• monitoring postępów w terapii.  
• baza danych dla logopedy.  
• moduł do BADANIA MOWY.  
• program posiadający rekomendacje Polskiego Związku Logopedów 
 
Nośnik: pendrive lub płyta CD 
Licencja: bezterminowa 
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2 Program do 
stymulowanie 
rozwoju mowy i 
języka dziecka 

1 szt. 

Program multimedialny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Do terapii logopedycznej w celu stymulowania rozwoju mowy i języka dziecka.  
 
Program zawierający zestaw ćwiczeń rozwijających  następujące umiejętności 
(minimum) : 
- usprawnianie praksji oralnej,  
-poprawa spostrzegania i przetwarzania słuchowego,  
-wymowa, 
- wzbogacanie słownictwa, 
- rozwijanie kompetencji językowych.  
 
Ćwiczenia dostosowane do dzieci, które nie umieją czytać (możliwość opcji 
czytania przez lektora) lub czytają z trudnością (tekst podzielony kolorami na 
sylaby).  
Program stosuje system motywacyjny dla dzieci (słowny i/lub graficzny). 
 
Zestaw zawiera min: 
• klucz dostępu - licencja jednostanowiskowa , bezterminowa 
• słuchawki dwukanałowe  
• książeczka postępów dziecka 

3 Karty do ćwiczeń 
logopedycznych  

1 szt. 

Na kartach o trzech poziomach trudności umieszczone  ćwiczenia 
wspomagające terapię zaburzeń fonizacji szeregu ciszącego, szumiącego, 
syczącego, różnicowania tych szeregów, wymowy głoski r, k i g oraz mowy 
bezdźwięcznej; min 600 kart 

4 Lustro 
logopedyczne 
duże 1 szt. 

Lustro z  , podklejone specjalną folią, która uniemożliwia stłuczenie na drobne 
elementy 
Wymiary  lustra 60 x 120 cm  
W zestawie są uchwyty do zamocowania. 

5 Wibrator 
logopedyczny  2 szt. 

Wibrator logopedyczny do terapii rotacyzmu (wywoływanie i utrwalanie 
poprawnej artykulacji głoski r), z możliwością wymiany głowicy / szpatułki 
(min 2 różne w zestawie). Dołączona instrukcja użytkowania w języku polskim. 

 
6 

 
Gry i zabawy 

6.1 Pozycja 1 

1 szt. 
Zabawa do tworzenia opowiadań, odgrywania baśni. Zestaw dostarcza 
dzieciom miejsc, bohaterów i akcji do 4 tradycyjnych bajek. Zawiera 
magnetyczne elementy oraz  plansze z tłem 

6.2 Pozycja 2 

1 szt. 
Zabawa w nawlekanie wyrazów według wzoru podanego na karcie. W 
zestawie literki, sznurki, karty z wyrazami, pudełko do przechowywania 

6.3 Pozycja 3 

2 szt.  
Mały mikrofon bezprzewodowy MP3 z możliwością nagrywania i odtwarzania. 
Wyposażony w wejście USB (możliwość podłączenia do komputera oraz 
ładowania). W zestawie kabel USB 

6.4 Pozycja 4 

1 zestaw 
Zestaw tafelków magnetycznych z obrazkami m.in. : warzywa, owoce, kolory, 
cyfry, znakami matematyczne;  do przeliczania, sortowania, tworzenia wzorów 
i układania równań; do umieszczania na tablicy szkolnej lub magnetycznej 

6.5 Pozycja 5 

1 zestaw 
Zestaw min 200 różnokolorowych płaskich elementów do układania mozaiki 
wg wzorów umieszczonych na kartach - w zestawie (różne poziomy trudności 
wzorów) 



 
 

Projekt „Akademia Rozwoju” realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Legnickie 
Pole i Markiem Zatajskim współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
 
 
 

    FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 
Biuro projektu: 

                                     ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław 
tel. 71 72 42 298 
www.firs.org.pl 

6.6 Pozycja 6 

1 zestaw 
Zestaw kratek (10szt) i gwoździków (500szt) z tworzywa do tworzenia 
kompozycji. W zestawie karty z wzorami do odtwarzania-  1 zestaw  

6.7 Pozycja 7 

1 szt.  

Układanka do tworzenia kolorowych wzorów na podstawie gotowych 
szablonów przy użyciu przeźroczystej podstawy z otworami. Po wybraniu 
szablonu należy położyć na nim podstawę z otworami i mocować w nich 
elementy o odpowiednim kolorze 

6.8 Pozycja 8 

2 szt. 

Tabliczka ze szlaczkami - magnetyczna plansza-labirynt, gdzie ołówkiem lub 
ręka prowadzi się mały element, W zestawie różnokolorowe elementy oraz 
plansze o różnych poziomach trudności, do nauki koordynacji, precyzji, 
ćwiczenia koncentracji a także nauki kolorów, wymiary 35x2x33cm 

6.9 Pozycja 9 
4 szt.  

Gra memory,  doskonaląca pamięć, refleks i myślenie strategiczne – 4 różne, w 
tym min 1 dotycząca utrwalania zdrowych nawyków żywieniowych.  

6.10 Pozycja 10 

1 szt. 

Magnetyczna tablica lub nakładka na tablicę o tematyce z zakresu ochrony 
przyrody. Magnetyczne elementy umożliwiają układanie różnorodnych scen 
na ilustrowanej tablicy, mających związek z ochroną natury, czynnikami 
mającymi wpływ na jej degradację oraz sposobami zapobiegania negatywnym 
zjawiskom 

6.11 Pozycja 11 

2 szt.  
Gra do nauki rozpoznawania i nazywania kolorów, ćwiczenia pamięci. Na 
kolorowej planszy ukryte są kolorowe przedmioty. Dzieci zapamiętują ich 
położenie. Kolorowa kostka wskazuje obrazek, który trzeba odgadnąć 

6.12 Pozycja 12 

1 szt.  
Gra logiczna, związana z odwzorowaniem budowli z klocków przedstawionej 
na wzorze, karty wzorcowe o różnym stopniu trudności, kolorowe klocki, 
wspomagające naukę kolorów 

6.13 Pozycja 13 

1 szt.  
Gra dotycząca zakupów, zawiera karty obrazujące różne miejsca zwiane z 
zakupami i tafelki, które należy przyporządkować do danego obrazka. 
Ćwiczenie myślowe i językowe 

6.14 Pozycja 14 
3 szt.  

Gra pomagająca dzieciom rozpoznawać i kontrolować własne emocje. – 3 
różne 

6.15 Pozycja 15 

1 szt.  

Pomoc edukacyjna złożona z zestawu obrazków  przedstawiających 
rzeczy/osoby w różnych ustawieniach w stosunku do siebie oraz etykietki 
(wielkie litery drukowane) z określeniami obrazującymi układ przestrzenny  
(na, pod, nad, w, obok, między, za, przed, do, blisko, daleko, itp.) 

6.16 Pozycja 16 
3 szt.  

Gra ćwicząca układanie prostych sekwencji/wzorów zgodnie z poszczególnymi 
kartami zadań , 3 rózne 

6.17 Pozycja 17 

1 szt. 

Układanka przestrzenna, która pomaga dziecku zrozumieć takie pojęcia jak: 
obok, za, przed. Zadanie polega na odtworzeniu wzoru układu postaci/rzeczy z 
dwuwymiarowego obrazka-kartonika na trójwymiarową przestrzeń ( 
zapewnioną przez ściankę –planszę magnetyczną i podłogę-podstawę 
umożliwiającą przytwierdzenie postaci 

6.18 Pozycja 18 

1 zestaw 
Zestaw 200 różnokolorowych patyczków o różnych długościach do 
odtwarzania wzorów rysunków ( w zestawie). Zróżnicowany stopień trudności 
wzorów 

6.19 Pozycja 19 

1 zestaw 
Zestaw do układania mozaik z elementów sześciennych – Zestaw 
różnokolorowych bryłek sześciennych wraz z podstawą do układania oraz 
przykładowymi wzorami 

6.20 Pozycja 20 

1 zestaw 

Pomoc edukacyjna wprowadzająca dzieci w podstawy matematyki za pomocą 
różnokształtnych klocków i koralików do nawlekania, wraz z instrukcja zadań. 
Pozwala zrozumieć pojęcia cyfra, liczba oraz podstawowe działania 
arytmetyczne 
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7 Książki i zestawy ćwiczeń logopedycznych do pracy z uczniem 

7.1 Pozycja 1 

1 zestaw 

Kompleksowy zestaw różnorodnych ćwiczeń i kart pracy do zajęć 
rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym, usprawniający funkcje psychofizyczne. 
Tematyka: dotycząca funkcjonowania społecznego, koncentracji uwagi, 
orientacji przestrzennej, grafomotoryki, percepcji wzrokowej, percepcji 
słuchowej wypowiedzi ustnych i pisemnych, poziom pierwszy i drugi  

7.2 Pozycja 2 

1 zestaw 

Zestaw  książeczek do czytania do  pracy z uczniami z niepełnosprawnością 
intelektualną, autyzmem i innymi trudnościami rozwojowymi., zawiera treści , 
których celem jest rozwijanie kompetencji społecznych uczniów. 
Tematyka książeczek: kim jest osoba niepełnosprawna? , pomoc w domu, 
dobre zachowanie się przy stole i w szkole, budowanie tożsamości, zakupy  

7.3 Pozycja 3 

1 zestaw 

Kompleksowy zestaw różnorodnych materiałów dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu i innymi sprzężeniami 
w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z uczuciami.  
Tematyka : doświadczanie różnych emocji  , relacje z ludźmi , uczucia w 
rodzinie , koleżeństwo, przyjaźń , relacje ze zwierzętami  

7.4 Pozycja 4 

1 zestaw 

Zestaw ćwiczeń do nauki czytania metodą symultaniczno sekwencyjną. 
Tematyka : samogłoski; wyrażenia dźwiękonaśladowcze; pierwsze sylaby 
otwarte ze spółgłoskami: p, m, b, l, f, w, t, d; wyrazy do czytania globalnego; 
zestawy - samogłoska + sylaba otwarta; wyrazy dwusylabowe zbudowane z 
sylab otwartych; zadania i proste teksty.  
W zestawie informacja z opisem metody i poleceniami do ćwiczeń  

7.5 Pozycja 5 

1 zestaw 

Układanka – złożona z zestawów zawierających materiał podzielony zgodnie z 
kolejnymi etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody wczesnej nauki 
czytania . Zestawy składają się z : obrazek ,przecięty obrazek z podpisem , 
podpis - cały wyraz do czytania globalnego , sylaby - wyraz rozcięty zgodnie z 
podziałem na sylaby  

7.6 Pozycja 6 

1 szt. 
Układanka oparta na metodzie sylabowej, do ćwiczeń typu „sylaba do sylaby”. 
Układanka złożona z  kolorowych obrazków oraz powyżej 100  elementów z 
sylabami  

7.7 Pozycja 7 

1 szt. 

Klasyczna gra wg zasad domino,  gdzie na kartonikach domina z jednej strony 
znajdują się obrazek, z drugiej sylaby/wyrazy  . np. obrazek zwierzęcia i 
onomatopeje (głosy wydawane przez zwierzęta, a zadanie polega na 
utworzeniu ciągu z kostek domina poprzez dopasowanie odgłosów do 
zwierząt).  

7.8 Pozycja 8 

1 szt. 

Pomoc dydaktyczna zawiera zestaw dwustronnych kart do demonstracji liter. 
Każda karta zawiera z jednej strony literę drukowaną i pisaną (wraz z 
kierunkiem jej pisania) oraz ilustrację wraz z podpisem. Na drugiej stronie 
znajduje się zapis litery oraz puste miejsce do wykonania samodzielnego 
rysunku  

7.9 Pozycja 9 

1 szt. 

Narzędzie do diagnozy logopedycznej. Publikacja powinna zawierać materiał 
językowy składający się z obrazków, który pozwala ocenić realizację danej 
głoski w izolacji, w sylabach, wyrazach w każdej pozycji (nagłosie, śródgłosie i 
wygłosie), zwrotach, zdaniach oraz mowie swobodnej. Format A4, min. 55 kart 
z zadaniami do poszczególnych głosek – 1 szt. 

7.10 Pozycja 10 

1 szt. 
Pomoc do ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej w zakresie głosek 
środkowojęzykowych (ś/si; ź, zi; ć, ci; dź/dzi) przedniojęzykowo-zębowych (s, 
z, c, dz) i przedniojęzykowo-dziąsłowych (sz, ż/rz,cz, dż) u osób, które 
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prawidłowo wymawiają każdą z tych głosek w izolacji, sylabach, wyrazach, lecz 
mają problem z ich identyfikowaniem słuchowym, różnicowaniem w mowie, a 
także z przyporządkowaniem określonym dźwiękom odpowiednich liter. 
Pomoc do pracy z dziećmi: z zaburzeniami artykulacji w zakresie ćwiczonych 
głosek, obniżoną sprawnością motoryczną narządów artykulacyjnych, 
trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z afazją, niedosłuchem, autyzmem 

7.11 Pozycja 11 

1 zestaw 

Zestaw zeszytów logopedycznych do ćwiczeń artykulacyjnych z dziećmi od 5. 
do 10. roku życia. Poszczególne zeszyty dotyczą najczęściej występujących 
zaburzeń artykulacji. Dla dzieci, które funkcjonują na różnym poziomie 
świadomości językowej.  Ćwiczenia ułatwiające utrwalanie prawidłowej 
wymowy, rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych oraz kompetencji 
językowej. Zakres ćwiczeń : szereg szumiący , syczący, ciszący, różnicowanie 3 
szeregów, głoski dźwięczne, K,G, L, R, W,F,D,T  

7.12 Pozycja 12 

1 szt.  

Pomoc do ćwiczeń z zakresu rozumienia i nazywania desygnatów z 
najbliższego otoczenia oraz wprowadzająca elementy gramatyki języka 
polskiego, np. prezentując rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej, w 
formie mianownika i biernika. 
 Do wykorzystania w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi z 
opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii, afazja dziecięcą, 
niedosłuchem, autyzmem 
Składa się różnego rodzaju plansz prezentujących rzeczowniki 

7.13 Pozycja 13 

1 zestaw 

Zestaw 4 dmuchajek logopedycznych do ćwiczeń aparatu oddechowego, 
artykulacyjnego i fonacyjnego (kontrolowanie oddechu, wydłużanie fazy 
wydechowej, ustalenie prawidłowego toru oddechowego, koncentracji). W 
pełni higieniczna, przeznaczona do wielokrotnego użytku (wymienna 
jednorazowa słomka). W zestawie z piłeczkami 

7.14 Pozycja 14 
1 zestaw 

Zestaw min 100 tekstów logopedycznych, podzielonych na grupy ze względu 
na rodzaj dysfunkcji, jaka jest ćwiczona w danym tekście - 1 zestaw 

7.15 Pozycja 15 

1 zestaw 

Zestaw/seria książek  logopedycznych (30szt) do wczesnej nauki czytania dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, także z wadami wymowy i/lub nie 
zakończonym rozwojem mowy oraz zagrożonych dysleksją. Kolejne książeczki 
pozwalają dzieciom wcześnie rozpocząć naukę czytania zwiększają zasób ich 
słownictwa, pomagają szybciej opanować sztukę czytania ze zrozumieniem,  
rozwijają  funkcje psychiczne (spostrzeganie myślenie przez analogię,  pamięć,  
rozumowanie przyczynowo-skutkowe) 

7.16 Pozycja 16 

1 zestaw 

Zestaw kart do zabawy wspomagającej naukę prawidłowej wymowy i 
usprawnianie narządów artykulacyjnych: żuchwy, warg, języka, podniebienia, 
policzków. Awers każdej karty to fotografia, na której dziecko prezentuje 
"buźkę" (określony układ logopedyczny), na rewersach znajdują się krótkie 
polecenia. Ćwiczenia polegają na pokazywaniu (zgodnie z poleceniem i 
fotografią) oraz odgadywaniu "buziek" 

7.17 Pozycja 17 

1 szt.  
Publikacja zawierająca ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla dzieci w 
wieku od 4 do 7 lat., wspomagające prawidłową wymowę, rozwijające 
wyobraźnię, umiejętność koncentracji, koordynację wzrokowo – ruchową 

7.18 Pozycja 18 

1 zestaw 

Zestaw książeczek dla  dzieci pokazujący najbliższe otoczenie za pomocą 
krótkich zagadek. 
Tematyka : zwierzęta, wieś, zawody, owoce i warzywa z ogródka, przyroda, 
wakacje,  sprzęty domowe, dbanie o czystość, zabawki , urodzinowym stole, 
szkoła, pory roku, cyfry/litery, las, ubiór, podróżowanie 

7.19
.9 

Pozycja 19 1 zestaw Zestaw książeczek dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zawierające bogaty 
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 i uporządkowany materiał utrwalająco - sprawdzający, który obejmuje 
zagadnienia matematyczne (obrazkowe przedstawianie działań 
matematycznych, utrwalanie znaków >, =, <), środowiska społeczno - 
przyrodniczego (rozpoznawanie zwierząt i roślin, ochrona środowiska), 
związane z kształceniem jezykowym (zasady pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-
h), oparte na założeniach programowych nauczania zintegrowanego 

7.20 Pozycja 20 

1 szt. 

Książeczka dla dzieci do nauki czytania, poruszane zagadnienia : odczytywanie 
rozbudowanych zadań i dobieranie właściwych zakończeń, uzupełnianie 
krótkich  tekstów  brakującymi wyrazami lub zakończeniami wersów, 
odczytywanie zdań i określanie na podstawie ilustracji, czy są prawdziwe, 
dobieranie obrazków do rozbudowanych zdań, krótkie odpowiedzi na pytania,  
odczytywanie i porównywanie zdań opisujących podobne do siebie obrazki 

7.21 Pozycja 21 
1 szt.  

Książeczka kształtująca pojęcie przymiotnika, obejmująca  zagadnienia 
przewidziane programem klasy II 

7.22 Pozycja 22 

1 szt.  
Książeczka do ćwiczenia czytania ze zrozumieniem, zawierająca również 
zagadki i zadania z zasad ortografii i gramatyki języka polskiego (pisownia 
wyrazów, części mowy, synonimy, antonimy) 

7.73 Pozycja 23 

1 szt.  

Książeczka z ćwiczeniami pomagającymi dziecku w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym rozwinąć i utrwalić: zdolność zapamiętywania szczegółów i 
ich odtwarzania, spostrzegawczość, pamięć, koncentrację, analizę wzrokową, 
zdolność porównywania, klasyfikowania, logicznego myślenia, poszerzająca 
słownictwo 

7.24 Pozycja 24 

1 szt.  

Książeczka z ćwiczeniami zasad pisowni ż i rz,  przygotowująca dziecko do 
zadawania pytań, uświadamiająca problem błędu, rozbudzająca czujność 
ortograficzną, zawierająca słowniczek - materiał językowy wykorzystany w 
ćwiczeniach 

7.25 Pozycja 25 

1 szt. 
Zestaw książeczek o tematyce ekologicznej, obejmującej także zasady 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w codziennych zajęciach, w czasie wypraw 
do lasu, na plażę, w góry, podczas zabawy 

7.26 Pozycja 26 

1 szt. 
Zestaw ćwiczeń językowych utrwalających pojęcie rzeczownika, łączących 
elementy gramatyki, frazeologii i stylistyki. Ćwiczenia oparte są na 
konkretnym materiale  

7.27 Pozycja 27 

1 zestaw 
Układanka złożona z magnetycznych , kolorowych elementów sześciennych do 
tworzyć mozaiki. W zestawie min 4 szablony z wzorem i opakowanie do 
przechowywania  

7.28 Pozycja 28 

1 zestaw 
Układanka do konstruowania mozaiki w 2D , gdzie kolorowe figury są 
mocowane do planszy za pomocą wkręcania elementu łączącego. Zestaw 
zawiera różnego rodzaju figury, śrubki oraz śrubokręt. 

7.29 Pozycja 29 

1 zestaw 

Układanka do konstruowania mozaiki , gdzie kolorowe elementy są 
mocowane za pomocą przybijania elementu łączącego . W zestawie 
podkładka, różnokolorowe elementy do przybijania, elementy łączące oraz 
min 10 obrazków z przykładami, pudełko do przechowywania 

7.30 Pozycja 30 
1 zestaw 

Zestaw do tworzenia obrazków,  zawierający min  40 sznureczków, 4 tablice z 
rzepem oraz 10 kart z przykładami. 

POMOCE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LEGNICKIM POLU 

8  Pomoce do pracy 
z uczniem 
dyslektycznym  I 1 szt. 

Pakiet pomocy interaktywnych dla dzieci w wieku 6-10lat  z problemami 
dysleksji, umożliwiający ocenę ryzyka dysleksji, diagnozę dysleksji, terapię i 
trening słuchania, czytania, pisania, zawierający gotowe ćwiczenia, karty pracy 
do wydruku, filmy pokazujące ćwiczenia ruchowe. 
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Wspomagający  rozwój obszarów: funkcje słuchowo-językowe,  wzrokowe, 
nauka liter, czytanie, pisanie, motoryka mała i duża, percepcja wzrokowa i 
koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-
ruchowa, koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa, grafomotoryka, 
znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i 
przestrzeni, kształtowanie analizy i syntezy językowej, 
poszerzanie słownika biernego i czynnego, kształtowanie kompetencji 
syntaktycznych, koncentracja, pamięć i uwaga. 
Program współpracujący z tablicą interaktywną, komputerem z panelem 
dotykowym. 
Ilość stanowisk: 1 
Nośnik pendrive lub CD 
Licencja bezterminowa 

9 Pomoce do pracy z 
uczniem 
dyslektycznym  II 

1 szt. 

Pomoc interaktywna dla dzieci w wieku 8-12 lat z problemami dysleksji, 
zawierająca gotowe ćwiczenia diagnostyczne, terapeutyczne,, karty pracy do 
wydruku, filmy pokazujące ćwiczenia ruchowe, gry i zabawy interaktywne. 
Oparty o metodę jednoczesnego ćwiczenia czytania i pisania na tym samym 
materiale leksykalnym, w oparciu o uaktywnianie analizatorów: wzrokowego, 
słuchowego i kinestetyczno-ruchowego. Ćwiczy :  koncentrację uwagi, 
sylabizowanie i budowanie zdań,  umiejętność czytania i pisania, oraz  pisania 
poprawnego ortograficznie.  
Ćwiczenia o różnych stopniach trudności, 
Program współpracujący z tablicą interaktywną, komputerem z panelem 
dotykowym. 
Ilość stanowisk: 1 
Nośnik pendrive lub CD 
Licencja bezterminowa  

10 Kwestionariusz 
diagnozy oraz 
narzędzia 
badawcze do 
terapii 
pedagogicznej 

1 szt.1 szt.  

Kwestionariusz diagnozy do pracy reedukacyjno-terapeutycznej w szkole 
podstawowej wraz z narzędziami badawczymi. Wersja papierowa. 
Podzielony na części, związane  z konkretnymi zaburzeniami. Do każdej części 
dołączony instruktaż i odpowiednie narzędzia badawcze. 
Poszczególne części kwestionariusza dotyczą:  
- charakterystyki ucznia (zachowanie, koncentracja uwagi, uczciwość, stosunek 
do pracy i grupy),  
-charakterystyka czynności komunikowania się (aktywność, sposób 
porozumiewania się, poprawność stylistyczno-gramatyczna, wady wymowy, 
rozumienie),  
-słuch fonematyczny (analiza i synteza słuchowa + testy fonetyczne),  
-czytanie (znajomość liter, analiza i synteza wzrokowa, technika i tempo 
czytania, rozumienie czytanego tekstu, błędy),  
- pisanie (znajomość liter, technika, grafia, błędy i sposób pisania),  
-sfera ruchowa (sprawność manualna, lateralizacja), 
- percepcja wzrokowa (analiza rysunków, różnicowanie figur geometrycznych i 
kolorów, układanie obrazka z części, spostrzeganie podobieństw i różnic na 
podstawie dwóch obrazków),  
-orientacja (schemat ciała, nazywanie kierunków i stosunków przestrzennych, 
ciągi zautomatyzowane), 
- procesy myślowe (kojarzenie i pamięć). 
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11 Test artykulacyjny 

1 szt. 

Test artykulacyjny min 100 wyrazowy, przeznaczony do diagnozowania 
prawidłowości wymowy dzieci, ustandaryzowany, wersja papierowa.  
Zawartość: 
- materiał obrazkowy (ilustracje formatu A5, kolorowe, obustronnie 
zalaminowane) 
-podręcznik zawierający szczegółową instrukcję przeprowadzania testu. 
 -podstawy teoretyczne badania logopedycznego wraz z przykładami 
wypełnionych kart badań 
- karty badania mowy (wg oceny jakościowej i ilościowej - IPA oraz ilościowej – 
w wersji slawistycznej).. 

12 
 

Teksty 
logopedyczne 

1 zestaw 

Teksty do ćwiczeń logopedycznych, zestaw obejmujący min 100 tekstów,   
wersja papierowa.  
Obejmuje ćwiczenia ortofoniczne : 
- wstępne: oddechowe, oddechowo-fonacyjne, fonacyjne, usprawniające 
narządy mowy, słuchowe 
- właściwe: artykulacyjne.  
W zestawie tabela zawierająca zestawienie rodzajów ćwiczeń wraz z 
przykładami. 

13 Historyjki 
obrazkowe z 
tekstami do 
wczesnej nauki 
czytania oraz dla 
dzieci 
zagrożonych 
dysleksją 

1 zestaw   

Seria logopedyczna do wczesnej nauki czytania dla dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz starszych – zagrożonych dysleksją, z wadami wymowy 
Zestaw zawiera min 18 zeszytów oraz poradnik dla nauczycieli i rodziców 
 
 

14  
Lustrzane pudełko 1 szt. 

2 lusterka z szyby pleksi, przymocowane do podstawy jako ścianki. Lusterko 
pozwala na wykonywanie ćwiczeń logopedycznych.  

15  
Lusterko 
logopedyczne 6 sztuk 

Lusterko  dwustronne,  plastikowe, na jednej stronie lustro pokazuje obrazy 
rzeczywiste , na odwrocie  lustro zniekształcające, wymiary 15x10cm. 
Lusterko umieszczone jest w plastikowej ramce z miękkimi, gumowymi 
uchwytami, różne kolory ramek.  

16  
Zestaw do zabawy 
w głuchy telefon 

1 zestaw 
Zestaw do zabawy grupowej w głuchy telefon, zwiera min 7 słuchawek , 
elastyczne plastikowe przewody oraz potrzebne złączki .  

17  
 
Pomoc do nauki 
wymowy 1 szt. 

Urządzenie w kształcie małego pudełka,  umożliwiające nagrywanie 30 
sekundowych sekwencji wypowiadanych przez nauczyciela (polecenia do 
zadań lub prawidłowa wymowa słów) oraz dziecko (wypowiedzi dowolne w 
zabawie, wiersze lub teksty do odsłuchania i sprawdzenia poprawności). 
Zawiera przezroczystą pokrywkę pod którą można ukryć obrazki lub słowa do 
ćwiczeń. Pozwala na naukę we własnym tempie; zasilanie bateryjne.  

18 Gra do ćwiczeń 
mięśni ust i 
oddechu 

1 szt. 

Gra w której na tablicy magnetycznej można skomponować labirynt/tor 
przeszkód, używając różnych elementów magnetycznych. Zadaniem dziecka 
jest przedmuchanie za pomocą słomki jednej z piłek.  
Cele gry : usprawnia układ oddechowy, doskonali motorykę mięśni ust, 
wydłuża fazę wydechową i siłę oddechu, poprawia koncentrację i zdolność 
kontrolowania oddechu.  
Zawartość: tablica magnetyczna,  elementy magnetyczne w różnych kształtach 
i kolorach do budowy torów, 3 rodzaje piłek ( różne wagowo), słomki.  
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Parametry ogólne : 
 
Pomoce terapeutyczne poz 1-7 są przeznaczone dla dzieci-uczniów szkoły specjalnej,  będą pełniły funkcje 
terapeutyczne i powinny być dostosowane do poziomu umysłowego dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym. 
 
Wszystkie pomoce być wykonane z materiałów bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować się 
wytrzymałością,  dobrą jakością wykonania.  
 
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-20%. 
 
Do oferty należy dołączyć złącznik 1, 2A, 3 oraz kartę katalogowa produktu lub specyfikację techniczna 
urządzenia/produktu, pozwalającą na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum 
(podpisany wydruk)- dotyczy pozycji :1,2,8,9 
 
 

 
 

Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 2 : 
Dostawa  

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni w pomoce terapeutyczno-dydaktyczne do 
pracowni socjoterapii, ergoterapii i terapii pedagogicznej, które zostały szczegółowo opisane w 

Specyfikacji Minimum (wymagania minimalne do zadania 2 ). 

2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on 

wymagania określone przez normy europejskie (o ile dotyczy) 
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania 

w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. 

4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełniły funkcje terapeutyczne i dydaktyczne będą 

wykorzystane w szkole podstawowej specjalnej (poz 1-7) oraz szkole podstawowej (poz 8) .  Jakość i 
parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie terapii i 
nauki. 

5. Pomoce muszą być fabrycznie nowe,  wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie 
atesty. Na dostarczone pomoce będzie udzielona minimum 24 miesięczna gwarancja (tam, gdzie nie 
wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów (o ile 
dotyczy). 

6. Wszystkie sprzęty  stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich 
użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne. 

7. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą  posiadać dołączone niezbędne instrukcje 
i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów łącznie 
z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko 
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę dostarczone 
do lokalizacji w : 
poz. 1-6 : Bartoszów 11, 59-241 Legnickie Pole- placówka szkolna  
poz. 7 : ul Kosmy Damiana Asama 7, 59-241 Legnickie Pole – placówka szkolna.  

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia 
i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w 
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu 
zamówienia. 

10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 5 dni wcześniej. 
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11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia  zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do 
oferty stanowiącym Załączniki nr 2B do Zapytania Ofertowego 

 
 
 

SPECYFIKACJA  MINIMUM 

 Zadanie 2  Dostawa pomocy do prowadzenia socjoterapii, ergoterapii i terapii pedagogicznej.  
 

 Specyfikacja (wymagania minimalne): 

POMOCE DLA TERAPEUTYCZNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W BARTOSZOWIE 
 
1 

Zegar magnetyczny z 
kartami aktywności 

1 szt. 

Tablica magnetyczna lub nakładka na tablicę magnetyczną z 
ruchomymi elementami, przedstawiająca zegar ze wskazówkami – 
służąca do zobrazowania pojęcia czasu i jego upływu. Zawiera karty 
magnetyczne z obrazem różnych czynności dnia codziennego, które 
można umieszczać w odpowiednich miejscach na tarczy zegara. 
Wymiary planszy min 50x70cm 

2 Zestaw plansz z 
zakresu nauki o 
bezpieczeństwie  1 

zestaw 

Pomoc dydaktyczna pomagająca w przekazaniu uczniom podstawowej 
wiedzy na temat zasad bezpiecznego zachowania w najbliższym 
otoczeniu (dopuszcza się także tematykę zasad dobrego zachowywania 
się  w społeczeństwie).  Forma graficzna,  na trwałych, zalaminowanych 
kartkach lub plansze magnetyczne  

3 Zestaw do 
stymulowania rozwoju 
- bezpieczeństwo na 
drodze  

1 
zestaw 
 

Okrągłe pufki - siedziska, służące również jako pomoc w nauce podstaw 
przepisów kodeksu drogowego. Każda pufka posiada nadruk innego 
znaku drogowego (przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez 
dzieci, droga dla rowerów, droga dla pieszych, uwaga! dzieci, zakaz 
używania sygnałów dźwiękowych, przejście dla pieszych, stop, 
niebezpieczny zakręt w lewo, sygnały świetlne, parking).  
wykonane z pianki o wysokiej gęstości, pokryte tkanina PCW,  
10 szt. nadrukowanych znaków 
śr. 35 cm, gr. 3 cm 
torba do przechowywania w zestawie 

4  Tablica zadań  

1 
zestaw 

Tablica  pozwalająca zobrazować szczegółowy plan 1 dnia lub 
najważniejsze zadania w obrębie 1 tygodnia 
Składa się z planszy i ruchomych elementów akcentujących kluczowe 
momenty dnia/zadania tygodnia. Wykonana  z drewna/sklejki- 
wolnostojąca  lub tablica/nakładka magnetyczna. W komplecie 
wszystkie niezbędne akcesoria.  

5 Pacynki i lalki 
manipulacyjne  

1 
zestaw 

Zestaw składa się z : 
a) Pacynki emocje– 1 komplet 6 pacynek, do założenia na rękę,  

każda wyraża inny stan emocjonalny, wys. min 25 cm 
b) Lalka manipulacyjna/terapeutyczna – 1 szt. – posiadająca 

otwór z tyłu głowy i workowate ręce, w które mieszczą się 
zarówno dłonie dziecka, jak i osoby dorosłej. Posiada ruchomy 
język, w który można włożyć palce., wys. 65cm 

Wykonane z materiałów , które można wyprać.  
6 Gry rozwijające emocje 

i uczucia ucznia oraz 
komunikację 7 szt. 

Gry związane z ćwiczeniem dojrzałości emocjonalnej i społecznej, 7 szt, 
poruszające zagadnienia rozpoznawania własnych uczuć i emocji, 
dokonywania samodzielnego wyboru, pokonywania własnych lęków, 
domu, , sytuacji niebezpiecznych 

POMOCE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LEGNICKIM POLU 
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7 Pomoce do zajęć z socjoterapii i terapii pedagogicznej  

7.1 Pomoc do  ćwiczeń 
koncentracji uwagi i 
spostrzegawczości 

1 
szt.  

Ćwiczenia zawarte w formie książeczki, do ćwiczenia koncentracji uwagi i  
spostrzegawczości, dotyczące : 

 obserwowania kształtu, wielkości i położenia przestrzennego 
figur, 

  rozróżniania figury i tła, 

  porównywania, segregowania oraz wyszukiwania różnic i 
podobieństw.  

7.2. Pomoc do ćwiczeń 
koncentracji uwagi i 
precyzji ruchów 1 

zest
aw 

Zestaw składający się z 60 drewnianych drążków w 6 kolorach o śr. 1 cm i 
dł. 18 cm oraz drewnianej kostki z kolorowymi ściankami 
Umożliwia układanie kształtów liter, cyfr, znaków, figur geometrycznych. 
Umożliwia tworzenie własnych gier, zliczanie, przyporządkowywanie 
kolorom wartości, układania drążków jeden na drugim, budowania 
własnych konstrukcji np. studni, wystukiwanie rytmów itp.  

7.3 Pomoc do ćwiczeń 
koncentracji uwagi i  
planowania ruchowego 
dominującej ręki 

1 
zest
aw 

Zabawa edukacyjna polegająca na rysowaniu zapamiętanych obrazów.  
• ćwiczy przetwarzanie obrazu widzianego na ruch 
• trenuje planowanie ruchowe dominującej ręki 
• doskonali pamięć i koncentrację uwagi 
Zawiera: 
- Plansze demonstracyjne  
- Plansze do rysowania wzorów  
- Zestaw kart tematycznych  
- Zestaw kart atematycznych. 
- Pisak suchościeralny 
 

7.4 Pomoc do ćwiczeń 
zręczności, koordynacji 
wzrokowo- ruchowej, 
refleksu 1 

szt. 

Labirynt w kształcie ósemki, wykonany z tworzywa sztucznego.  
Zabawa polega na przemieszczaniu kulek po torze tak, by z niego nie 
wypadły. Rozwija refleks, koncentrację, korzystnie wpływa na 
koordynację wzrokowo-ruchową. 
 W zestawie gumowe kulki. 
 Średnica   38cm 

7.5  
 
Pomoc do nauki czytania i 
pisania  

 

1 
szt.  

Zestaw złożony z 2 serii loteryjek obrazkowo-sylabowych.  
W pierwszej znajdują się loteryjki jednoobrazkowe dwusylabowe o 
sylabach dwuliterowych otwartych.  
W drugiej loteryjki dziewięcioobrazkowe o dwóch różnych sylabach. 
Każda loteryjka składa się z obrazka i pustych okienek, które są 
uzupełniane przez dziecko wyciętymi kartonikami.  

7.6 Książki do wczesnej nauki 
czytania  

1 
zest
aw  

Zestaw/seria książek dydaktycznych (18szt) do wczesnej nauki czytania 
dla dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym, także z wadami 
wymowy i/lub nie zakończonym rozwojem mowy oraz zagrożonych 
dysleksją. Kolejne książeczki pozwalają dzieciom wcześnie rozpocząć 
naukę czytania zwiększają zasób ich słownictwa, pomagają szybciej 
opanować sztukę czytania ze zrozumieniem,  rozwijają  funkcje 
psychiczne (spostrzeganie myślenie przez analogię,  pamięć,  
rozumowanie przyczynowo-skutkowe).  

7.7 Pomoc do ćwiczenia 
słuchania i mówienia 1 

szt. 

Publikacja przedstawia głoski języka polskiego ułożone w kolejności 
alfabetycznej. Do każdej głoski ułożony jest krótki tekst. Z tekstami 
związane są obrazki (zaangażowanie wzroku i słuchu).  Głoski o różnych 
zapisach ortograficznych (np. ż, rz, h, ch) są przedstawione w dwóch 
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oddzielnych tekstach (ułatwienie  zapamiętania prawidłowej pisowni).  

7.8 Pomoc rozwijająca 
symultaniczne i 
sekwencyjne strategie 
uczenia się 

1 
zest
aw 

Zestaw 3 gier typu  sudoku obrazkowe, memo, do ćwiczenia 
symultanicznej i sekwencyjnej strategii uczenia się 

7.9 Książeczka do ćwiczenia 
czytania ze zrozumieniem 

1 
szt. 

Książeczka do ćwiczenia czytania ze zrozumieniem, zawierająca również 
zagadki i zadania z zasad ortografii i gramatyki języka polskiego (pisownia 
wyrazów, części mowy, synonimy, antonimy).  

7.10 Pomoc do ćwiczeń 
zadawania pytań i 
udzielania odpowiedzi 

1 
zest
aw 

Zestaw zawiera plansze z kolorowymi rysunkami i pytaniami oraz 
etykietki z odpowiedziami do układania na planszach  

7.11 Karty ćwiczeń pamięci 1 
zest
aw 

Karty z ćwiczeniami pamięci symultanicznej i sekwencyjnej 

7.12 Pomoc do wzbogacania i 
rozwijania języka 

1 
zest
aw. 

Zestaw składa się z kart, gdzie każda  podzielona jest na dwie części: 
- pierwsza część składa się z rysunków przykładowych desygnatów 
należących do danej kategorii nadrzędnej, 
- druga część to miejsce, w którym dzieci mogą samodzielnie dorysować 
lub wkleić inne rysunki przedstawiające przedmioty z omawianej 
kategorii. 

7.13 Gra ćwicząca odtwarzanie 
sekwencji 

1 
zest
aw. 

Zestaw złożony z plansz z wzorami sekwencji (o różnym stopniu 
trudności) i pojedynczych małych obrazków do samodzielnego 
odtworzenia sekwencji przez dziecko 

7.14 Klocki 1 
zest
aw 

Klocki w formie różnokształtnych i różnokolorowych brył złożonych z 
sześcianów,  wraz z kartami wzorów ( płaskich i przestrzennych o różnym 
stopniu trudności),  

 
Parametry ogólne : 
Pomoce terapeutyczne poz 1-6 są przeznaczone dla dzieci-uczniów szkoły specjalnej,  będą pełniły funkcje 
terapeutyczne i powinny być dostosowane do poziomu umysłowego dzieci w wieku 
przedszkolnym/wczesnoszkolnym. 
 
Wszystkie pomoce powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny cechować 
się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania, prostą obsługą.  
  
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-20%. 
 
Do oferty należy dołączyć złącznik 1, 2B, 3  
 

 
 

Wymagania wobec Wykonawcy w zakresie zadania 3 : 
Dostawa  

1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnej pracowni  w  pomoce do diagnozy i pracy z uczniem o 
szczególnych potrzebach edukacyjnych., które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji 

Minimum (wymagania minimalne do zadania 4). 

2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on 

wymagania określone przez normy europejskie (o ile dotyczy) 
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania 

w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. 
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4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełniły funkcje terapeutyczne i dydaktyczne będą 

wykorzystane w szkole podstawowej .  Jakość i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane 
do wieloletniej eksploatacji w trakcie terapii i nauki. 

5. Pomoce muszą być fabrycznie nowe,  wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie 
atesty. Na dostarczone pomoce będzie udzielona minimum 24 miesięczna gwarancja (tam, gdzie nie 
wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów (o ile 
dotyczy). 

6. Wszystkie sprzęty  stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 
minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich 
użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne. 

7. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą  posiadać dołączone niezbędne instrukcje 
i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów łącznie 
z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko 
Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę dostarczone 
do lokalizacji Zespół Szkół w Legnickim Polu, ul. Kosmy Damiana Asama 7, 59-241 Legnickie Pole- 
placówka szkolna . 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia 
i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w 
przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu 
zamówienia. 

10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 5 dni wcześniej. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia  zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do 

oferty stanowiącym Załączniki nr 2D do Zapytania Ofertowego 
 
 
 

SPECYFIKACJA  MINIMUM 

 Zadanie 3  Doposażenie w  pomoce do diagnozy i pracy z uczniami z różnymi 
niepełnosprawnościami.  

 Specyfikacja (wymagania minimalne): 
1 Scenariusze zajęć 

i ćwiczenia 
usprawniające 
procesy 
poznawcze dla 
uczniów z 
Orzeczeniem o 
Potrzebie 
Kształcenia  
Specjalnego 

 

1 
szt. 

Teczka pracy : baza scenariuszy zajęć i gotowych ćwiczeń 
usprawniających procesy poznawcze uczniów z SPE, zakres  
podstawowy 
• publikacja drukowana 
• pendrive /CD z materiałami do zajęć 
 

2 Materiały do pracy 
z uczniami z 
niepełnosprawnoś
cią intelektualną 
w stopniu lekkim.   

 

1 
szt. 

Materiały do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w 
stopniu lekkim – ćwiczenia i karty pracy z zakresu: 

 pracy z tekstem, 

  wypowiedzi pisemnych i ustnych,  

 procesów poznawczych.,  

 psychoedukacji, 
- forma zeszytu z zadaniami, 
- do pracy z uczniami z klas IV-VI szkoły podstawowej  
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3 Pakiet edukacyjny 
dla uczniów z 
niepełnosprawnoś
cią intelektualną 
w stopniu 
umiarkowanym i 
znacznym 4 

zestaw
y 

Zestaw-pakiet edukacyjny dotyczący funkcjonowania osobistego i 
społecznego, przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami 
oraz dla dzieci mających trudności w uczeniu się.  
Materiał uwzględnienia zmiany zachodzące w przyrodzie, ważne 
wydarzenia oraz cykl życia człowieka, co ułatwia zrozumienie 
otaczającej rzeczywistości. Układ i treść ćwiczeń powinny odpowiadać 
rozkładowi materiału nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną i być zgodne z podstawą programową. 
 
W 1 zestawie: 
teczki z kartami pracy - Jesień, Zima, Wiosna, Lato 
podręcznik. 

4 Pomoc 
dydaktyczna do 
ćwiczenia i 
zabawy z 
dźwiękiem 

1 szt.  

Materiał dźwiękowo-obrazkowy składający się z pojedynczych 
dźwięków, historyjek dźwiękowych i obrazków do układania 
wprowadzający dzieci  w świat dźwięku.  
Pomoc składająca się z płyty CD lub pendriva z nagraniami:  
- odgłosów zwierząt domowych  
- odgłosów na spacerze  
- odgłosów w domu  
- odgłosów zwierząt z ZOO  
- odgłosów mieszanych  
- scenek domowych  
- różnych miejsc 
- historyjek  
i obrazków uzupełniających ćwiczenia i zabawy.  
Możliwość stopniowania trudności zadań (od pojedynczych, wyraźnie 
wyeksponowanych dźwięków, przez 2-3 następujące po sobie, aż po 
całe historyjki dźwiękowe).  

 
Parametry ogólne : 
Pomoce terapeutyczne muszą być dostosowane do  poziomu rozwoju umysłowego dzieci –uczniów szkoły 
podstawowej. 
Wszystkie pomoce powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych i nietoksycznych, a także powinny 
cechować się wytrzymałością, dobrą jakością wykonania. 
   
Dopuszcza się różnicę podanych wymiarów +/-20%. 
 
Do oferty należy dołączyć złącznik 1, 2C, 3  
 

 
 
 
 

 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 
 
1.Zamawiający dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 ). 
 
2. Oferta musi zawierać wszystkie składowe zamówienia w standardzie minimum opisanym w specyfikacji 
minimum poszczególnych pozycji. 
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3. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie 
przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie 
materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, 
celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, 
zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane 
przykładowo. 
 
4. Zamawiający po upływie terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo wezwania oferenta, którego oferta 
uzyskała najwyższą ilość punktów, do przedstawienia szczegółowych kart/specyfikacji zaoferowanych sprzętów. 
 
5. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu RPDS.10.02.01-02-
0067/18 „Akademia Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
6. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 
 

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
 
4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych. 
 
 
5. TERMIN REALIZACJI UMOWY 
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż do: 

dla zadania 1,2,3 : 04.12.2019 
 
 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: 
 
 6.1.Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
objętej niniejszym postępowaniem. 
 
6.2.Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w 
zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
6.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 
 
6.4.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zad 1 i/lub zad 2 i/lub zad 3 w standardzie 
minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji. 
 
6.5.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
6.6.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia. (załącznik nr 3) 
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6.7.Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu. 
 
6.8.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. 
Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może 
zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego 
przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą 
szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez 
Zamawiającego. 
 
 
7. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY 
 
7.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub 
Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy, w szczególności poprzez: 
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 
d) 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 (załącznik nr 1) 
 
7.2 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który: 
złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność 
ma charakter istotny 
złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego (pkt. 
12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4) 
przedstawi nieprawdziwe informacje 
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 
złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi) 
 
7.3 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony 
prawnej. 
 
 
8. RAŻĄCO NISKA CENA 
 
8.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od towarów i usług) lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się 
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków 
wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) 
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b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów 
 
8.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. W przypadku gdy 
oferta wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa wykonawcę 
do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 
 
 
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 

10.1. Oferty należy składać do dnia  30.10.2019 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie 

składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 
10.2. Miejsce składania ofert: 

a) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz. 14:00 

b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania 

Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do godz.14:00 

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: d.karkocha@firs.org.pl do godz.23:59. 
10.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postępowania. 
 
 
11. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJE NA TEMAT WAG PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH 
PRZYPISYWANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT 

 
11.1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium  
 
Zadanie 1 :  

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 

Termin dostawy  zamówienia od dnia zawarcia 
umowy z Wykonawcą: 

 

równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20% 

11 –  13 dni kalendarzowych 10% 

równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0% 
 
Zadanie 2: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 

Termin dostawy  zamówienia od dnia zawarcia 
umowy z Wykonawcą: 

 

równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20% 

11 –  13 dni kalendarzowych 10% 

równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0% 
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Zadanie 3: 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena 80% 

2 

Termin dostawy  zamówienia od dnia zawarcia 
umowy z Wykonawcą: 

 

równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych 20% 

11 –  13 dni kalendarzowych 10% 

równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 0% 
 
 

1.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
 
Zadanie 1  

Nr 
kryteriu

m 
Wzór 

1 

 
    

   

           

gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie: 

 równym lub krótszym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt 

 11 –  13 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 10 pkt 

 równym lub dłuższym niż 14 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt 

 
 
Zadanie 2  
 

Nr 
kryteriu

m 
Wzór 

1 

 
    

   

           

gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie: 

 równym lub krótszym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt 

 11 –  13 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 10 pkt 

 równym lub dłuższym niż 14 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt 

 
 
Zadanie 3:  

Nr 
kryteriu

m 
Wzór 
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1 

 
    

   

           

gdzie: 
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof -  cena podana w ofercie 

2 

Ocena niniejszego kryterium odbywać się będzie według następujących zasad:  
zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia zamówienia w całości w czasie: 

 równym lub krótszym niż 10 dni kalendarzowych w badanej ofercie– 20 pkt 

 11 –  13 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 10 pkt 

 równym lub dłuższym niż 14 dni kalendarzowych w badanej ofercie – 0 pkt 

 
 
 

1.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. w poszczególnym zadaniu. 
11.4      Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

 
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

     12.1   Oferty należy składać do dnia 30.10.2019r. 
 osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław do  godz. 14:00 

lub 

 pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego Biuro Projektów 

Wrocław Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego (adres: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław) do godz. 
14:00 

lub 

 pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego d.karkocha@firs.org.pl do godz.23:59 
12.2  Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
12.3 Oferta wraz z załącznikami musi byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty    

        drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę). 
 

Złożona oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, tj.: 
 

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania 
(stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) 
 

2. W zakresie zadania  : 
  

Zadanie 1  

 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2A do Zapytania Ofertowego wraz 
załącznikami:  

 Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia/produktu, pozwalającą na 
weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfikacji minimum (podpisany 
wydruk) – dotyczy po 1,2,8,9. 

  

Zadanie 2  
 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2B do Zapytania Ofertowego 

 

Zadanie 3  

 Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2C do Zapytania Ofertowego  
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3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do 

Zapytania Ofertowego) 
 
 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
13.1 Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i 
właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm. 
 
13.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 
13.3 Cenę deklaruje się na formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY 
 
W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej 
realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres 
zmian może dotyczyć m.in.: 
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy, 
b. zabezpieczenia i kar umownych, 
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w 
umowie) 
 
15. INFORMACJE DODATKOWE 
 
15.1 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
15.2 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie 
przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowadzonych zmian. 
 
15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek 
pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę. 
 
15.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu 
i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert). 
 
15.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości lub części bez 
podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą. 
 
 15.6.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent 
nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności. 
 
15.7.  Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych. 

 
15.8. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań. 
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15.9 Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia  28.10.2019 roku 

osobiście, mailowo na adres d.karkocha@firs.org.pl, telefonicznie 71 72 42 298; 794 587 136 
 
15.10 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
 
16. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
16.1 Zamawiający informuje, że zgodnie z rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO 
 
16.2. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych z realizowaniem 
zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-202, jest 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego, mający siedzibę ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50114 Wrocław; 
16.3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa, 
 
16.4. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 
 
16.5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia na Dostarczenie doposażenia pracowni terapeutycznych w pomoce 
dydaktyczne i specjalistyczne w ramach projektu Akademia Rozwoju (zapytanie ofertowe nr 10/2019/AR)/ 
prowadzonym w ramach zasady konkurencyjności, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub 
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, 
 
16.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem określonym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa), 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia,   
 
16.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 
 
16.8. Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

*(wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników) 

- 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** 

**(wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego),   
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prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

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. 

 
Osoba działająca w imieniu Zamawiającego 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
- Załącznik nr 1 _Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca 
- Załącznik nr 2A_Formularz ofertowy do zadania 1 
- Załącznik nr 2B_Formularz ofertowy do zadania 2 
- Załącznik nr 2C_Formularz ofertowy do zadania 3 
- Załącznik nr 3_ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania. 
 


