Wrocław, dnia 12.07.2018r.
SZACOWNIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Gmina Wrocław działając poprzez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a;
53-611 Wrocław, zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie
szacowania wartości zamówienia.
1. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o
zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz "Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
2. Przedmiotem niniejszego szacowania jest: Dostawa sprzęt do terapii Biofeedback (z nakładką HEG) wraz ze
szkoleniem dla 4 osób - w ramach realizacji projektu pn.: „Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie
i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
3. Miejsce dostawy szkolenia: Przedszkole Nr 109 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 80a
Zamawiający informuje, iż podane opisy i wymiary są przykładowe oraz że dopuszcza zastosowanie rozwiązań
równoważnych o parametrach nie gorszych jak opisane.
4. Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia.
Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
1) w formie elektronicznej: rlukaczyk1707@wroclawskaedukacja.pl
2) w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a,
(I piętro, pok. 112, budynek A),
3) szacowanie wartości zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 18 lipca 2018r. do godz. 11:30.
5. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności
gospodarczej, z wynagrodzenia brutto wykonawcy, zostaną potrącone wszelkie wynikające z przepisów prawa
należności, w szczególności należności publicznoprawne.
6. Zamawiający oczekiwał będzie aby potencjalni Wykonawcy na potrzeby niniejszego szacowania wartości zamówienia,
podali Zamawiającemu kwotę netto za jaką zamierzali by zrealizować niniejsze zamówienie.
7. Wykonawca oświadcza, że w stawkach, które podał w szacowaniu wartości zamówienia, uwzględnione zostały
wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym – w przypadku osoby fizycznej ewentualne
koszty ZUS i podatku po stronie Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy (Wykonawcy, Zamawiającego).
8. Niniejsze zapytanie rozesłane zostanie drogą e-mailową oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.ckp.pl

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – OPZ + formularz – szacowanie wartości zamówienia

Załącznik nr 1 –OPZ + formularz szacowania wartości zamówienia
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Sprzęt do terapii Biofeedback (z nakładką HEG)
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1) 2-kanałowy koder do EEG z możliwością podłączenia (po
rozbudowie) zewnętrznych czujników do RSA biofeedback (czujniki
oddechu, pulsu),
2) czujnik HEG, wykorzystujący technologie NIR (opaska zakładana na
czoło podopiecznego umożliwia obserwowanie zmian przepływu
krwi w okolicach przedczołowych),
3) Komputer PC (INTEL Core, HDD min. 320 GB, Ram 4 GB, DVD-RW,
nVidia) + 2 monitory
4) Drukarka kolorowa atramentowa do wydruków badań,
5) Biurko/wózek z filtrem sieciowym,
6) Fotel specjalistyczny/relaksacyjny
dla uczestnika terapii (z
możliwością regulacji pozycji półleżącej dla dziecka),
7) Oprogramowania zarządzające z funkcją streamingu z Youtube
(niegraniczona liczba filmików i animacji, plików muzycznych dla
dzieci),
8) Możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi (zabawki do
biofeedback) za pośrednictwem przekaźnika USB,
9) Zabawka interaktywna do zestawu Biofeedback:
pluszak
sterowany falami mózgowymi,
10) Gra typu BioFun przeznaczona do treningu nauki kontroli i
samoregulacji , zawiera trzy platformy tematyczne: NeuroRacer,
PhysioRacer i MyoRacer,
11) Funkcja porównywania wyników treningów –„krzywa uczenia”,
12) Zewnętrzny czujnik z funkcją pomiaru impedancji wyrażoną w
kOhm,
13) Elektrody w montażu jedno lub dwubiegunowym,
14) Pasta klejąca – 1 szt,
15) Pasta oczyszczająca – 1 szt,
16) Walizka do przewozu sprzętu,
17) Instrukcja obsługi w języku polskim,
18) Aparatura powinna posiadać certyfikat CE kl I oraz spełniać
standardy IEEE,
19) 24 miesięczna gwarancja.
Szkolenie specjalistyczne dla 4 osób w zakresie obsługi sprzętu do
terapii Biofeedback (z nakładką HEG)
Zamawiający będzie oczekiwał aby szkolenie
zakończyło się do dnia 31.08.2018r.
Szkolenie specjalistyczne
1) Metoda Biofeedback (szkolenie nadające uprawnienia do
samodzielnego prowadzenia diagnozy, terapii i treningów metodą
Biofeedback) -Szkolenie
dla zespołu terapeutycznego (4
nauczycieli/terapeutów),
w przedszkolu na zainstalowanym
sprzęcie, ok. 40 h dydaktycznych; w tym materiały szkoleniowe
oraz Świadectwo ukończenia szkolenia z wykazem godzin i
informacją
o
nabytych
umiejętnościach/
kwalifikacjach/kompetencjach lub certyfikat nadający uprawnienia
specjalistyczne.
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2) Wykonawca przedstawi Dyrektorowi przedszkola harmonogram
zajęć do akceptacji.
3) Zgodnie z zapisem we Wniosku o dofinansowanie Wykonawca jest
zobowiązany do:
4) sporządzenia i przekazania nauczycielom informacji o efektach
uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteriów i metody ich
weryfikacji
5) sporządzenia i przeprowadzenia ankiety oczekiwań/poziomu
kompetencji ex ante (na rozpoczęcie projektu)
6) sporządzenia i przeprowadzenia ankiety post ante (na zakończenie
formy wsparcia)
7) weryfikacji wsparcia uczestnika – na podst. Kryteriów oceny oraz
wyników ankiet post ante
8) porównania wyników z przyjętymi wymaganiami po zakończeniu
wsparcia udzielonego danej osobie (4 tyg. po ukończeniu formy
wsparcia)
9) wyniki ankiet, weryfikacji i porównania wyników Wykonawca
przekazuje DPR,
10) Wykonawca sporządza Listę nauczycieli i pracowników (w tym z
wyszczególnieniem z zakresu pedagogiki specjalnej) z wykazem
form wsparcia i uzyskanymi dokumentami potwierdzającymi
uzyskane kompetencje (na zakończenie każdego miesiąca - (do
ustalenia forma i termin) oraz zestawienie każdorazowo przy
rozpoczęciu i zakończeniu wsparcia)
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……….…… zł

…………… %

Zamawiający informuje, iż podane opisy są przykładowe oraz że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o
parametrach nie gorszych jak opisane.

