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Świętochłowice, 28.09.2021 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

na zakup i dostawę testów do diagnozy pedagogiczno-psychologicznej dzieci w ramach projektu pn.  

Sukces terapeutyczny - różne drogi i formy wyrównania szans edukacyjnych w Kolorado,  nr WND-

RPSL.11.01.03-24-02BE/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i 

średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 

konkurs 

 

1. Dane zamawiającego: 

Agnieszka Rajczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:  

Agnieszka Rajczyk Kolorado – Usługi Edukacyjne  

Ul. Wiślan 11/ I, 41-608 Świętochłowice,  

NIP: 6272267938 

adres e-mail: biuro.kolorado@gmail.com,  

nr telefonu: 506 177 233 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę testów do diagnozy pedagogiczno-psychologicznej 

dzieci w gabinetach terapeutycznych zlokalizowanych przy ul. Górnej 6/I w Świętochłowicach. 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień: 

33156000-8 - Przyrządy do testów psychologicznych 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

L.p. Przedmiot Opis przedmiotu 

 

 

1. 

 

Zestaw testów do 

diagnozy rozwoju 

psychomotorycznego 

dzieci pięcio- i sze-

ścioletnich 

Przeznaczenie:  

Testy diagnostyczne przeznaczone do psychologiczno-pedagogicznej 

diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich, 

w tym oceny gotowości szkolnej.  

http://www.cpv.enem.pl/pl/33156000-8
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Użytkownicy:  

Psycholodzy i pedagodzy po przejściu specjalistycznego szkolenia 

kwalifikacyjnego 

Narzędzie powinno diagnozować:  

- funkcje wzrokowo-przestrzenne,  

- funkcje słuchowo-językowe,  

- orientację w przestrzeni,  

- sprawność motoryki małej,  

- sprawność motoryki dużej,  

- rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny. 

Dodatkowe wymogi dotyczące narzędzia: 

- korelacja wyników z testem inteligencji Cattella 

- ogólnopolskie normy kwartylowe i stenowe (z roku 2014) 

- system generujący opis wyników do opinii 

 

Części składowe: 

- podręcznik testowy,  

- pomoce testowe,  

- klucze foliowe  

- minimum 25 zeszytów testowych. 

 

 

2. Dodatkowe zeszyty 

testowe do diagnozy 

rozwoju psychomo-

torycznego dzieci 

pięcio- i sześciolet-

nich  

 

 

Dodatkowe zeszyty testowe, ilość sztuk: min. 25 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Krótka skala rozwoju 

dziecka 

Przeznaczenie: 

- przeprowadzenie w formie check-listy wstępnej oceny rozwoju 

dziecka w wieku od 12 m.ż. do 12 r.ż.  

Użytkownicy:  

Psycholodzy i pedagodzy po przejściu specjalistycznego szkolenia 

kwalifikacyjnego. 

Narzędzie powinno: 

- oceniać rozwój dziecka w obszarach: motorycznym, poznawczym, 

emocjonalnym oraz mowy.  

 

Części składowe: 

- minimum 10 arkuszy diagnostycznych z rozdzieleniem na 

poszczególne miesiące (12, 18, 24, 30) oraz lata (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12) życia.  

 



 

Strona 3 z 5 

 

4. Zestaw metod dia-

gnozy lateralizacji 

 

Narzędzie powinno zawierać: 

- zestawienie wraz z opisem prób oceny dominacji oka, ręki oraz nogi. 

 

Części składowe: 

- zestaw pomocy testowych do prób diagnostycznych, 

- protokoły badania, 

- instrukcje. 

 

Użytkownicy:  

- psycholodzy, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni 

 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. 

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres 

zamawiającego. 

2. Zamawiający może zwrócić się do oferenta w celu przedstawienia szczegółowego opisu 

oferowanych produktów w celu potwierdzenia zgodności ich wszystkich cech z tymi 

wskazanymi przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o przedstawienie szczegółowego opisu 

oferowanych produktów w celu weryfikacji zgodności wszystkich parametrów zawartych w 

ofercie z tymi, które zostały opisane w treści zapytania ofertowego. Brak odpowiedzi oferenta 

na w/w wezwanie albo udzielenie odpowiedzi, z której wynikać będzie, iż parametry 

ofertowanych produktów nie są zgodne z tymi, które zostały opisane w treści zapytania 

ofertowego, będzie skutkować odrzuceniem oferty.  

4. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z oferentami w sprawach 

proceduralnych i merytorycznych jest Pani Agnieszka Rajczyk, adres e-mail: 

biuro.kolorado@gmail.com, tel. 506 177 233 

 

5. Opis przygotowania oferty 

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

− załącznik nr 1, Formularz ofertowy, 

− załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, 

− załącznik nr 4 Klauzula informacyjna w przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych. 

3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym. 
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4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału. 

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę, 

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT. 

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert 

przesyłanych listownie): „Oferta na zakup i dostawę testów do diagnozy pedagogiczno-

psychologicznej dzieci” 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert. 

10. Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych, lecz o parametrach tożsamych z tymi 

wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty można kierować do Zamawiającego na jeden ze wskazanych poniżej sposobów: 

- za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności  

- osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:30 pod adresem wskazanym w punkcie 1 

zapytania ofertowego  

- pocztą tradycyjną na adres wskazany w punkcie 1 zapytania ofertowego  

- drogą elektroniczną na adres: biuro.kolorado@gmail.com  

do dnia 06.10.2021 r. do godz. 10:00. 

2. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert. 

3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową. 

4. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

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

 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy podać cenę 

brutto, netto, VAT w polskich złotych. 

 

8. Opis kryteriów oceny ofert 

Do oceny i porównania ofert brane będzie pod uwagę następujące kryterium: 

cena brutto w PLN: 100% 

Preferowana jest jak najniższa cena. 

Oferty oceniane będą punktowo 0-100 pkt. za powyższe kryterium według następujących zasad: 

 

Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100 

gdzie: 
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Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cof – cena podana w ofercie 

 

2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów. 

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą punktację, zamawiający wezwie tych 

oferentów do złożenia ofert dodatkowych. 

3. Zamawiający poinformuje Oferentów, o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za 

pomocą poczty elektronicznej. 

4. Zamawiający zastrzega, że pomimo spełnienia przez ofertę wszystkich wymaganych warunków, 

w przypadku przekroczeniu oferowanej ceny, kwoty przyjętej na wykonanie usługi we wniosku 

o dofinansowanie projektu, oferta nie będzie rozpatrywana. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli oferta z najniższą ceną 

przewyższy kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.  

 

11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

dostawy 

1. Istotne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

2. Postanowienia podpisanej umowy mogą ulec zmianie, gdy będzie to wynikało z wniosku 

o dofinansowanie projektu oraz późniejszych jego zmian lub ustaleń pomiędzy stronami umowy. 

Wszelkie zmiany dokonywane w umowie wymagają formy pisemnej. 

 

12. Załączniki: 

 

Nr Nazwa załącznika 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o braku powiązań 

3. Projekt umowy 

4. Klauzula informacyjna 

 


