Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

Szczecin, dnia 28.02.2020r.

Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego
Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie, ma zamiar udzielić zamówienie na
świadczenie usług terapeuty w Placówkach Wsparcia Dziennego mieszczących się na terenie
miasta Szczecin, w ramach projektu: „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka
i rodziny w Szczecinie”– projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś
Priorytetowa: RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania: RPZP.07.06.00
Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego
Maciejewicza w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.
1843 ze zm.) zwraca się do Państwa z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia bez
podatku od towarów i usług VAT za świadczenie na rzecz Zamawiającego usług terapeuty w
Placówkach Wsparcia Dziennego mieszczących się na terenie miasta Szczecin, w ramach
projektu: „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”
Niniejsza informacja służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi
oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, nie jest także prośbą o przesłanie oferty oraz
nie stanowi zapytania ofertowego.
Oszacowanie wartości przedmiotowego zamówienia prosimy przesłać drogą mailową na
adres: sekretariat@cod.szczecin.pl terminie do dnia 04.03.2019r. do godziny: 11:00
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zamówienia na Usługę Terapeuty:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług mobilnego
zespołu specjalistów (zamówienie obejmuje usługi terapeuty - 1 osoba) w Placówkach
Wsparcia Dziennego mieszczących się na terenie miasta Szczecin, w ramach projektu:
„Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.
Zamawiający informuje, że oprócz terapeuty, którego usługi są objęte zamówieniem,
w skład mobilnego zespołu specjalistów wchodzi także: psycholog, pedagog i logopeda.
2) Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę cywilnoprawną.
3) Maksymalna ilość godzin zegarowych w całym okresie obowiązywania umowy wynosi:
800 h.
4) Podana w ppkt 3) średnia ilość godzin jest wartością prognozowaną i nie określa realnej
bądź deklarowanej wielkości realizowanych godzin. Do wymiaru godzin nie wlicza się
czasu poświęconego na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją usługi czy też
spotkań z głównym specjalistą ds. systemu wsparcia dziennego w celu omówienia
postępów prac, jak również innych czynników mających wpływ na realizację usługi.
Rzeczywista wielkość dostosowana będzie do potrzeb Zamawiającego do wyczerpania
przewidzianego limitu. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu.
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5) Usługi będą świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 18:00. Usługi
świadczone mogą być w wymiarze 30, 45 min w zależności od możliwości
psychofizycznych dziecka. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów
i godzin. Szczegółowe terminy świadczenia usługi będą ustalane z wybranym
Wykonawcą.
6) Usługi realizowane będą w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022r.
7) Główny zakres usługi:
a) zapewnienie usług specjalistycznych dla wychowanków Specjalistycznych Placówek
wsparcia Dziennego (SPWD) działających na terenie gminy miasta Szczecin - zgodnie
z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) do
specjalisty ds. systemu wsparcia dziennego,
b) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji zrealizowanych usług,
c) utrzymywanie kontaktu z głównym specjalistą ds. systemu wsparcia dziennego w celu
omówienia postępów prac itp.
8) Zakres obowiązków terapeuty:
a) przygotowywanie planu terapii dla wychowanka objętego usługą,
b) prowadzenie planowych indywidualnych sesji terapeutycznych dla wychowanków
PWD skierowanych na terapię, w wymiarze nie niższym niż 30 minut (1 sesja),
c) przygotowywanie i przekazywanie pisemnych zaleceń do pracy z dzieckiem dla
wychowawcy oraz rodziców,
d) współpraca z innymi specjalistami z zespołu mobilnego, w tym przygotowywanie
informacji pisemnych o wychowanku dla zespołu (pedagoga, psychologa, logopedy),
e) systematyczne prowadzenie dokumentacji świadczonych usług.
9) Terapeuta musi spełniać następujące warunki:
 udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym
w pracy z dzieckiem i rodziną, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 poz. 1111 ze
zm.) (z wyłączeniem terapeuty zajęciowego);
 posiada min. 2 – letnie doświadczenie w zakresie świadczonych usług
terapeutycznych dla dzieci w wieku od 3 do 18 roku życiu
 nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu
ograniczona ani zawieszona;
 wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
10) Terapeuta nie może być pracownikiem Zamawiającego w rozumieniu Sekcji 6.15.1 pkt 1)
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020.
W celu wskazania szacunkowego wynagrodzenia na podstawie ww. danych zwracamy się
z prośbą o wypełnienie poniższej tabeli:
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Dane potencjalnego Wykonawcy:

Wartość zamówienia na świadczenie usług terapeuty w Placówkach Wsparcia Dziennego
mieszczących się na terenie miasta Szczecin wyceniam na cenę netto za 1 godzinę
zegarową:
Cena NETTO za godzinę zegarową świadczenia usługi Terapeuty
(w złotych)

……………………………………………………………
(data i podpis)
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Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 i 14 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 (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz sprostowanie
opublikowane w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej RODO) informujemy, że:
1)

2)

administratorem danych, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również
podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych jest Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki
nad Dzieckiem
kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem:
sekretariat@cod.szczecin.pl, tel. 91 431 58 91.
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem
danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących niniejszego szacowania
wartości zamówienia.

3)

dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, o której mowa w art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek
stosowania sformalizowanych zasad udzielania zamówień w Gminie Miasto Szczecin - – Centrum Opieki nad Dzieckiem
wynikających z: Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju
oraz ww. ustawy, a także zgoda wyrażona poprzez art udzielenia odpowiedzi na niniejszą informację

4)

odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca
postępowania w oparciu o: przepisy prawa oraz umowy powierzenia przetwarzania danych, a także inni
administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym: podmioty świadczące pomoc prawną - jeżeli dotyczy

5)

dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr
1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE,
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji postępowania- w zakresie określonym w przepisach
o archiwizacji
6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani profilowane,
stosownie do art. 22 RODO
7) osoba fizyczna, której dane dotyczą posiada: prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących
w tym zakresie przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osobie fizycznej przysługuje
prawo wycofania zgody, z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także osobie której dane dotyczą przysługuje prawo
usunięcia danych, przy czym usunięcie danych nie jest możliwe w sytuacji, gdy dane są przetwarzane w celu
wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
8) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie
z przepisami RODO
9) podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu, dla którego dane są
zbierane
10) Zamawiający nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
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