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Ogłoszenie o naborze kadry specjalistycznej do Wiodącego Ośrodka
Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Nowym Tomyślu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu zwana dalej Zamawiającym
zaprasza specjalistów/terapeutów zwanych dalej Wykonawcami do składania ofert na
realizację usług wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin zwanego dalej
Programem „Za życiem” w ramach zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-RehabilitacyjnoOpiekuńczego w powiecie nowotomyskim – „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc
niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz
jego rodzinie”.
I. Źródło finansowania:
Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
w zakresie zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego
w powiecie nowotomyskim jest finansowana ze Skarbu Państwa – Minister Edukacji i Nauki.
Zadania będą realizowane w latach 2022-2026. Wymiar godzin do realizacji to 5064, a łączna
kwota dotacji wynosi 562 914 zł.
II. Do realizacji zajęć poszukujemy następujących specjalistów/terapeutów:
 logopedów/neurologopedów,
 rehabilitantów i fizjoterapeutów,
 terapeutów zaburzeń integracji sensorycznej,
 psychologów,
 pedagogów,
 pedagogów specjalnych,
 terapeutów pedagogicznych,
 tyflopedagogów,
 surdopedagogów,
 specjalistów posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć Tomatisa, zajęć
dogoterapii, zajęć Terapii Ręki, zajęć hipoterapii, zajęć komunikacji alternatywnej,
terapii EEG-Biofeedback.
III. Zadania Wykonawców do realizacji w ramach usługi:
1. Opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego dla dziecka, w tym form
i metod pracy uwzględniających jego potrzeby i rodzaj niepełnosprawności.
2. Realizacja zajęć terapeutycznych według ustalonego harmonogramu i ilości
przyznanych godzin do pracy z dzieckiem.
3. Systematyczne dokumentowanie podjętych działań zgodnie z obowiązującą w ramach
realizacji Programu dokumentacją.
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4. Udzielanie wsparcia rodzinie dziecka objętego zajęciami terapeutycznymi oraz
informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka.
5. Udział w spotkaniach zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
6. Dokonywanie efektywności prowadzonych zajęć z dzieckiem w tym jego diagnozy
i oceny postępów.
7. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w trakcie realizacji zajęć.
IV. Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju zajęć
terapeutycznych lub/i kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka.
2. Doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi w wieku od
0 do 7 r.ż.
3. Możliwość realizacji zajęć w różnych dniach i godzinach.
V. Okres realizacji usługi:
Zajęcia będą realizowane w okresie od podpisania umowy do 20 grudnia 2022r.
VI. Miejsce realizacji zajęć:
1. Zajęcia prowadzone będą:
a) w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu,
lub
b) w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
VII. Warunki zatrudnienia:
1. Usługa będzie realizowana na podstawie umowy zlecenie.
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Liczba godzin do realizacji w tygodniu będzie ustalona w zależności od liczby dzieci
objętych Programem oraz liczby specjalistów uczestniczących w Programie.
4. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie w oparciu o udokumentowany, prawidłowo
zrealizowany i sprawdzony zakres zrealizowanych zajęć zgodnie z postanowieniami
zawartej umowy.
5. Czas trwania jednostki rozliczeniowej zajęć wynosi 60 minut.
6. Cena brutto za realizację jednej godziny zajęć wynosi 90 zł.
7. Zajęcia odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez prowadzącego
w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka objętego Programem,
zatwierdzonego przez koordynatora Programu.
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VIII. Kryteria oceny oferty:
1. Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:
1) dodatkowe kwalifikacje do pracy z małym dzieckiem z deficytami
i zaburzeniami rozwojowymi,
2) doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi
w wieku od 0 do 7 r.ż,
3) dyspozycyjność w godzinach od 15:00 do 19:00.
2. Wykonawcy mogą otrzymać maksymalną liczbę punktów - 100 pkt., w tym za:
1) dodatkowe kwalifikacje do pracy z małym dzieckiem z deficytami
i zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 0 do 7 r.ż. (0 – 45 pkt.):
a. studia podyplomowe (za każde ukończone studia podyplomowe - 5 pkt.;
za 4 i powyżej – 20 pkt.), czyli maksymalnie można uzyskać 20 pkt.,
b. kursy kwalifikacyjne (za każdy kurs kwalifikacyjny – 3 pkt.; za 5 i powyżej
– 15 pkt.), czyli maksymalnie można uzyskać 15 pkt.,
c. kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka – 10 pkt.
2) doświadczenie w pracy z dziećmi z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi
w wieku od 0 do 7 r.ż. (0 – 15pkt.):
a. do pięciu lat – 5 pkt.,
b. do dziesięciu lat – 10 pkt.,
c. powyżej dziesięciu lat – 15 pkt.
3) dyspozycyjność w godzinach od 15:00 do 19:00 (0 – 40 pkt.)
a. za każdą wykazaną godzinę w poszczególnym dniu tygodnia wykonawca
otrzyma dwa punkty, maksymalnie można uzyskać 40 pkt.
3. Oferta Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru wielu ofert, które
uzyskają największą liczbę punktów, co wynika z konieczności uzyskania przez
Zamawiającego wymaganej łącznie liczby godzin specjalistycznych dla wszystkich
dzieci i ich rodzin uczestniczących w programie tj. 800h.
4. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż dwóch Wykonawców
mających realizować ten sam rodzaj zajęć o wyborze Wykonawcy decydować będzie
rozmowa kwalifikacyjna.
IX. Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Naboru
Kadry specjalistycznej do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-RehabilitacyjnoOpiekuńczego w Nowym Tomyślu.
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2. Formularz ofertowy na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Naboru Kadry
specjalistycznej do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego
w Nowym Tomyślu.
3. .Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, potwierdzone przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
4. W przypadku gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą do oferty należy
dołączyć aktualny wypis CEDG.
X. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty (podpisany formularz wraz z załącznikami oraz kwestionariusz osobowy) należy
złożyć w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, I piętro, ul. Emilii
Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:0014:00.
2. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie do dnia 8 czerwca 2022r.
(środa) do godziny 14:00. Na kopercie należy wpisać imię, nazwisko i adres Wykonawcy
oraz napis „Oferta na realizację usług w ramach programu „Za życiem”
w zakresie realizacji zajęć terapeutycznych” (należy wpisać rodzaj zajęć jakie oferuje
Wykonawca spośród wskazanych w punkcie II).
3. Oferta złożona poza terminem, o którym mowa w pkt. 2 zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania.
XI. Miejsce i termin otwierania ofert:
1. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 9 czerwca 2022r. o godzinie 8:00.
2. Otwarcia ofert dokona Komisja powołana przez dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Nowym Tomyślu.
3. Komisja po otwarciu ofert dokona ich weryfikacji i sporządzi protokół.
4. Wybrani Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie i zostaną z nimi podpisane
umowy.
5. Niespełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji skutkować będzie odrzuceniem
oferty.
XII. Pozostałe informacje:
1. Kontakt z osobą upoważnioną do udzielania informacji odnośnie ogłoszonego naboru:
Magdalena Kędzia-Kluj, tel: 61 44 23 436, tel. kom. 515 284 973 e-mail:
sekretariat@pppnt.com.pl
2. Załączniki:
 Załącznik nr 1. Kwestionariusz osobowy.
 Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.
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