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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2011 
 
dotyczące projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII  Promocja integracji społecznej 
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
Tytuł projektu: „Aktywizacja matek dzieci z autyzmem” 

 

I. Informacje ogólne 

• Zamawiający: 
„La Soleil” Monika Ciszewska 
ul. Szosa Chełmińska 134a/14 
NIP 956-142-96-33 

• Adres do korespondencji: 
Przysiek 75 
87-134 Zławieś Wielka 
tel. (56) 655 50 44 

• Osoba do kontaktu: 
Aneta Szukiel 
tel. 798100598 
e-mail: aneta.szukiel@lasoleil.com.pl 

• Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

• Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 
z póź. zm.). 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie terapii z dziećmi z autyzmem podczas 

wyjazdu integracyjno – warsztatowego w celu reintegracji ze społeczeństwem i integracji ze 

środowiskiem w ramach realizowanego przez firmę LA SOLEIL projektu pn. „Aktywizacja 

matek dzieci z autyzmem” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie kierowane jest do centrów (ośrodków, firm, 

stowarzyszeń) mogących zaoferować grupę minimum 10 terapeutów posiadających 

doświadczenie w prowadzeniu terapii z dziećmi autystycznymi i współpracujących już 

wcześniej ze sobą przy prowadzeniu terapii według ujednoliconego standardu terapeutów. 

 

Zamówienie obejmuje: 

1. Merytoryczne przygotowanie materiałów szkoleniowych (konspekt zajęć, diagnozę 

dziecka oraz  zalecany program pracy terapeutycznej w domu) 

2. Zrealizowanie 400 h zajęć terapeutycznych przez grupę terapeutów z uwzględnieniem 

jednolitej koncepcji terapeutycznej. 
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3. Gotowość realizacji całości zamówienia w terminie 15-21.08.2011 r. w miejscowości 

Dąbki w województwie zachodnio-pomorskim podczas wyjazdu integracyjno – 

warsztatowego. 

 

4. Realizacja zajęć terapeutycznych z zakresu: 

• Diagnoza schematów odruchów prymitywnych; 

• Stymulacja systemu Taktylnego; 

• Neuro-odruchy Twarzy wg. L. Sorensen; 

• Neurointegracja; 

• Aquaterapia; 

• Przewzorowanie schematów odruchów. 

 

III. Termin realizacji zamówienia  

Okres realizacji zamówienia od  15 sierpnia 2011 do 21 sierpnia 2011 r.  

IV.  Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym będącym załącznikiem 
nr 1 do zapytania ofertowego. 

2. Oferta powinna: 

 - być opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 - być czytelnie wypełniona i podpisana.  

3. Ocenie podlegać będą tylko poprawnie wypełnione oferty. 

V. Kryteria wyboru oferty: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. Weryfikacja formularza ofertowego (TAK/NIE) 

2. Cena 

Najniższa cena uzyska 90 punktów i będzie mierzona według poniższego wzoru: 
 
 Najniższa oferowana cena  
________________________      x 90 punktów 
 Cena oferty badanej 

 
3. Termin płatności: 

o do 21 dni – 0 punktów  
o od 21-30 dni – 5 punktów 
o powyżej 30 dni – 10 punktów 
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Maksymalna ilość punktów wynosi 100.
 
 
 

VI. Miejsce i termin składania ofert:
 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty otrzymania zapytania ofertowego.

2. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
aneta.szukiel@lasoleil.com.pl
też dostarczona osobiście na  adres: 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. 

5. W szczególnych przypadkach 
zapytania ofertowego lub odstąpienia od realizacji zamówienia objętego rynkowym 
zapytaniem ofertowym w części lub w całości.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać
dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną o wyniku postępowania Wykonawcę, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

 

Do realizacji zamówienia zostanie wyłoniony ten z Wykonawców, któ
z kryteriami wskazanymi w zapytaniu ofertowym.
 
 
 
                                

                            
Przysiek, dn. 19/07/2011 r. 
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Maksymalna ilość punktów wynosi 100. 

składania ofert: 

złożyć w terminie do 7 dni od daty otrzymania zapytania ofertowego.

Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
aneta.szukiel@lasoleil.com.pl, faksem na nr: 56 655 50 44, poczty, kuriera lub 
też dostarczona osobiście na  adres: Przysiek 75, 87-134 Zławieś Wielka

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 
zapytania ofertowego lub odstąpienia od realizacji zamówienia objętego rynkowym 
zapytaniem ofertowym w części lub w całości. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną o wyniku postępowania Wykonawcę, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  

Do realizacji zamówienia zostanie wyłoniony ten z Wykonawców, którego oferta jest zgodna
z kryteriami wskazanymi w zapytaniu ofertowym. 
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złożyć w terminie do 7 dni od daty otrzymania zapytania ofertowego. 

Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
, faksem na nr: 56 655 50 44, poczty, kuriera lub 

134 Zławieś Wielka. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 
zapytania ofertowego lub odstąpienia od realizacji zamówienia objętego rynkowym 

od Oferentów wyjaśnień 

Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną o wyniku postępowania Wykonawcę, 

rego oferta jest zgodna 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

Formularz ofertowy 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego na zorganizowanie wyjazdu integracyjno – 
warsztatowego dla 34 osób, w tym matek z dziećmi z autyzmem realizowanego w ramach 
projektu: „Aktywizacja matek dziećmi z autyzmem”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję realizację zamówienia: 
 

 
Nazwa oferenta 
 

 
 
 

Adres  
 
 

NIP  
 
 

REGON  
 
 

Telefon 
 

 
 
 

Adres e-mail 
 

 
 
 

Cena oferty (wartość netto w PLN)  
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TAK – oznacza akceptację poniższych warunków zamówienia 
NIE – oznacza brak akceptacji poniższych warunków zamówienia 
 
Warunki zamówienia TAK/NIE 

Grupa min 10 terapeutów posiadających 

doświadczenie w prowadzeniu terapii z dziećmi 

autystycznymi i współpracujących już wcześniej ze 

sobą przy realizowaniu założonej koncepcji 

terapeutycznej terapeutów  

 

Diagnoza schematów odruchów prymitywnych  

Realizacja zajęć z zakresu: stymulacja systemu 

Taktylnego 

 

Realizacja zajęć z zakresu: neuro – odruchy Twarzy 

wg. L. Sorensen 

 

Realizacja zajęć z zakresu: neurointegracja  

Realizacja zajęć w ramach aquaterapii  

Realizacja zajęć z zakresu: przewzorowanie 

schematów odruchów 

 

Realizacja zajęć w terminie 15.08.2011 – 21.08.2011 

podczas wyjazdu integracyjnego – warsztatowego 

w miejscowości Dąbki w województwie zachodnio-

pomorskim 

 

 
Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę 
do niego żadnych zastrzeżeń. 
Zapewniam, że posiadam niezbędną wiedzę oraz wykształcenie umożliwiające zrealizowanie 
przedmiotu zamówienia. Poświadczeniem ww. zapewnienia będą kopie dyplomów 
i zaświadczeń terapeutów. 

 

 
 
………………………………                                                       ………………………………………………   
Miejscowość i data                                                          Pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

     do podejmowania decyzji wiążących  
 


