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Rzesz6w, dnia 15 listopada 2017 roku

Szanowni Parfistwo!

W zwiqzku z realizacj4 projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych w ramach konkursu 212016: Kurs na samodzielnosd - zwigkszanie

aktywnoSci os6b niepelnosprawnych w 2yciu spolecznym, rcalizowanego na podstawie

umowy o dofinansowanie numer ZZOl000I25l09lD z dnia 22 czerwca 2017 r., Zarz4d

Rzeszowskiego StowarzyszenranaF.zeczDzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS
RADIUS w Rzeszowie zwraca sig z zapytaniem ofertowym na czgSciowE realizacjq
zam6wienia przez wykonawc6w polegaj4cego na przeprowadzaniu wybranych zajg1,

terapeutycznych dla beneficjent6w objgtych wsparciem zgodnie z ww. projektem zwanego

dalej ,,projektem".

Nazwa i adres Zamawiaj?cego

Rzeszowskie S towarzyszenie na Rzecz D zieci Niepelno sprawnych

i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie

ul. Saska 56

35 - 630 Rzesz6w

Tryb udzielenia zamtfwienia

Zamowienie udzielane jest w trybie zapylania ofertowego. Zamawtaj4cy nie podlega

przepisom ustawy z dnia29 stycznia2))  r. Prawo zamowrchpublicznych.

ilI. Opis przedmiotu zamr6wienia

1) Grupowe zajgciaterupeutyczno - edukacyjne wybranymi metodami:

a) Celem zajEc jest przede wszystkim wyr6wnywanie defic1t6w rozwojowych
wynikaj4cych z niepelnosprawnoSci. W ramach tych zajg(, wykorzystywane s4

elementy roZnych metod terapeutyczny m.in. W. Scherborne, Knill'a, Metody
Dobrego Startu, Paula Denisona itp. W ramach tych zajg(, dzieci ucz4 sig

wsp6lpracy w grupie, prawidlowej komunikacji z r6wieSnikami oraz radzenia
sobie w sytuacj ach zwr4zany ch z ryw alizacjq.

b) Podczas zajg(, w zaleZno{ci od po1rzeb u? '-wane sQ r62ne pomoce
terupeutyczne. Zajgcia majq charakter zaplanowany i kolejne s4 uzupelnieniem
wczeSniejszych.
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c) Zajqcia, s4 realizowane w bloku I godzinnyffi, w okresie kwiecief 2A17 -
marzec 2018. W realizacjg jednego zajgcia bgdzie zaangtzowanych dwdeh
terapeut6w. WielkoSd grupy terapeutycznej od 3 do 8 beneficjent6w
ostatecznych.

Terapia zajgciowa - grupowa:

a) Celem terapii zajgciorvej jest przede wszystkim og6lne usprawnienie
codziennego funkcjonowania. Rozwija umiejgtnoSci wykonywania czynnoSci
Zycra codziennego oraz zaradnoSci osobistej w tym samoobslugi. Poprzez
terapig zajgciowq poprawiaj4 sig czynnoSci motoryczne beneficjenta, rozwija
siE sprawno5i psychofrzyczn4niezbEdn4 w dalszych etapach rozwoju dziecka.
Poprzez terapig zajgciowq kompensowane s4 deficyty wynikaj4ce z
niepelnosprawnoSci

b) Podczas zajg( w wykorzystywane s? rolnego rodzaju techniki zwiqzane ze
sztuk4, rgkodzielnictwem oraz elementy rehabilitacji zwryzanej
usprawnianiem r4k. Zajgcia maja charakter r62norodny, w zalelnoSci od
wstgpnych umiejgtno6ci beneficjenta. Podczas zqE(, wykorzystywane sQ rohne
pomoce papiernicze, malarskie, garncarskie, itp.

c) Zajgcia, s4 realizowane w bloku 1 godzinnyh, w okresie kwiecieri 2017 -
marzec 2018. W rcahzacjg jednego zapcia bEdzie zaangahowanych dw6ch
terapeut6w. WielkoS6 grupy terapeutycznej od 3 do 8 beneficjent6w
ostatecznych.

IloSC, zajg(, do zrealizowania w danym miesi4cu kalendarzowym okreSla na
pocz4tku kaZdego miesi4ca koordynator zajg(, i grup terapeutycznych.

Zajgcia s4 prowadzone w oparciu o bazg lokalow4 przy uI. Saskiej 54 i 56 orazul.
Gozdzikow4 11 w Rzeszowie.

Potencj alny wykonawca j est zobowrqzany ;

a) do wsp6trprccy z koordynatorcm zajgc i grup terapeutycznych w zakresie
ustalania termin6w reahzacjr zajg(, oraz ewentualny ch zmran,

b) uzupelniania na bie24co obowiEzuj4cej dokumentacji terapeutycznej oraz
ewidencji, kt6ra stanowi podstawg do rozhczenia zreahzowanych godzin
terapii.

Kwalifikacj e pr ow adzqce go zajgcia:
a) Obligatoryjne: ukofrczone studia v,ryZsze na kierunku: pedagogika lub

pedagogika specjalna

b) Fakultatywne:

ukoriczony kurs w zakresie ,,Stosowana Analiza Zachowania w pracy

ter apettty cznej z osobamt z autyzmem" .

Wkazanie sig do5wiadczeniem w prowadzenit zajgc terapeutycznych z

osobami z autyzmem w plac6wkach specjalistycznych, instytucjach,

organizacjach zajmuj4cych sig edukacj4 os6b z autyzmem,teraprq os6b z

autyzmem.

ww. doSwiadczenie nale?y udokumentowa6 w formie zalwiadczenia
(rekomendacji) wystawionego przez dan4 plac6wkg (instytucjg,

organizacjg).
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IV. Warunki udzialu w postgpowaniu

1. Zamowienie nie mohe zostaf udzielone podmiotom porvi4zanym osobowo lub
kapitalowo z Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaciEgania
zobowrEzaf w imieniu Zamawiaj4cego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu
Zamawiajqcego czynnoSci zwi4zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawc y, w szcze g6lno Sci p oprzez:

7) uczestnictwo w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,

8) posiadanie udzial6w iub co najmniej l0o/o akcji,

9) pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczegolub zarzqdzajqcego, prokurenta,
pelnomocnika,

10) pozostawanie w zwiEzku malzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

2. Potencjalny Wykonawcazobowr4zany jest zal4czy(, do oferty:
l) oSwiadczenie o braku powiqzaf kapitalowych lub osobowych, o kt6rych

mowa w ust. 1 stanowi4ce zal4cznrknr 2 do zapytania;
2) kserokopie dokument6w potwierdzaj1cych kwalifikacje okreslone w czgsci III.

pkt 6 lit a) i b);
3) oSwiadczenie dla cel6w ustalenia obowi4zku ubezpieczefi spolecznych

stanowi4ce zaNEcznik nr 3 do zapytania (nie dotyczy os6b zatrudnionych w
Stowarzyszeniu SOLIS RADIUS - Rzesz6w w ramach umowy o pracg).

3. Oferent ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany stwierdzil ,,za
zgo dno Si z ory ginalem" dokumenty potwie r dzaj Ece j e go kwalifi kacj e.

4. Potencjalny wykonawca zobowipany jest do osobistego wykonywania
przedmiotu umowy.

V. Termin realizacji zam6wienia

Zleceme przeprowadzenia zajE(, dla beneficjent6w objgtych wsparciem w ramach
projektu obejmuj e o kresy :

od listopada 2017 r. do murca 2018 r. (umowa od listopada 2017)

od kwietnia 2018 r. do murca 2019 r. (umowa od httietnia 2018 z zastrzeieniem

czgit WII. pkt 4)

VI. Termin i sposrib skladania ofert

1. Ofertg nale?y zloLyc na formularzu stanowiEcym zalEcznik nr I do zapytania

wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawiaj4cego w terminie do

23 listopada2017 r. do godziny 10.00.

2. Ofertg moZna dorEczyd Zamawiajqcemu:
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a) OsobiScie pod adresem do korespondencji Zamawiaj4cego, w godzinach
pracy, tj. w dni powszednie od 7.30 do 15.30.

b) Poczt{kurierem na adres do korespondencji, przy czym termin zlohenia

oferty uznaje sig za zachowany, jeheh oferta wplyngla do Zamawiaj4cego
przed terminem okreSlonym w ust. 1.

Oferent ponosi odpowiedzialnoSri za dotrzymanie terminu dostarczenia oferty.

Oferta i wszystkie zaNEczniki winny byi podpisane przez osobg uprawnion4 do

reprezentacji.

Wraz z ofert4 nale2y zloIy c wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia.

Jeheli zlohone oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupelnienia lub
wyjaSnienia, Zamawiajqcy, o ile uzna to za zasadne, mohe .vqtznaczyc

dodatkowy termin nazlohenie uzupelnieri lub wyjaSnief.

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo szczegolowego sprawdzania stanu

faktycznego zprzedNo2onymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym rcwniez
poprzez wezwanie oferenta do wyjaSnienia treSci dokument6w lub
przedlohenia dodatkowych dokument6w.

Kryterium wyboru oferty

ZamawiajEcy dokona oceny ofert,,X" na podstawie kryerium: cena,,C" * ukohczony

kurs III stopniowy pn.: ,,Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z
osobami z autyzmem ,,SAZ" + doSwiadczenie w iloSci oSrodk6w: ,,D"

X=C+SAZ+D

MaksymalnE hczbE 50 punkt6w w kryerium C otrzyma Wykonawca, kt6ry
zaproponuj e najni2sz4 ceng, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj4 odpowiednio
mniej sz4 liczb g punkt6w obli czon4 zgo dnie z ponihszym wzorem :

C = (Kcon / Kcoo) x 50 pkt
gdzie

KCon: Ks + Kp

KCob: Ks + Kp

Kp:fe*fr*w+fp

Kcon - koszt calkowity oferty najtanszej

Kcou * koszt calkowity oferty badanej

Ks - koszt brutto oferty
Kp - koszty pracodawcy obliczone na podstawie ceny bruffo oferty
fe - ubezpieczenie emerytalne : 9,7 60/o Ke
fr - ubezpieczenie rentowe: 6,50Vio Ke
w - ubezpieczenie wypadkowe: 0,93o/oKe

fp - fundus z pracy : 2,45o/o Ks

J.
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Oferta u,odniesieniu do tego kryterium rnoZe uzyskad maksimum 50 pkJ

Za spelnienie kr1'terium S.dZ zostanieprzyznanych l5 punkt6w.

W kryterium D nie okresla sig maksymalnej hczby punkt6w. Liczba punkt6w zaleLy
od doSwiadczenia w rcalizacai zajEc terapeutycznych z osobami z autyzmem w danej

iloSci plac6wek specjalistycznych zajmujqcych sig edukacj4 os6b z autyzmem. terapi4
os6b z autyzmem.

Za wykazanie sig doSwiadczeniem,,D" w realizacji zajgc terupeutycznych z osobami
z autyzmem w jednej plac6wce specjalistycznej zajmujqcej edukacj4 os6b z
autvzmem, teraprq os6b z autyzmem of'erent otrzyma 10 pkt.

VIII. Postanowienia koricowe

O wyborze oferty Zamawnjqcy powiadomi niezwlocznie wszystkie podmioty,
ktore zloLyly oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.

Oferta nie spelniaj4ca wymagafl formalnych lub merytorycznych niniejszego

zapyiania w szczeg5InoSci zlo1ona po terminie, niekompletna lub nie bgd4ca

ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cy.wilnego albo zawieraj4ca inne

rozpozrTane nieprar,l'idloworici, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.
ZamawiajEcy nie przewiduje procedury odwolawczej. Z tytulu odrzucenia

oferty wykonarvcom nie przysluguj4 Zadne roszczenia przeciwko

ZamawrqEcemu.

Zamawnjqcy mohe nie wybrad 2adnej oferty lub zmodyfrkowai treS6

zapylanra ofertowego, w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na konieczno6i usunigcia

wad zapytaria, dostosowania zapylartta do wymagari powszechnie

obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji wryzqcych

Zamawiaj1cego, oraz o ile oka2e sig to konieczne do prawidlowej realizacji

zadatia lub przedmrotu zapytania (w szczegolnoici ze wzglgdu na naleLyl4
jakoSi wykonania przedmiotu zapytama oraz jego zgodnoSi z celwni zadania),

albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania. Informacja o
zmianie treSci zapy4ania zostanie zamreszczona na stronie internetowej

ZamawiajEcego znajduj4cej sig pod adresem: http://solisradius.pl/. W
przypadku modyfikacji treSci zapytania zostanie przedluhony termin skladnia

ofert, a takhe o zmianie zostan1 poinformowane podmioty, do kt6rych

wyslano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.

W przypadku, gdy kllka zlohonych ofert otrzyma tg sam4 maksymaln4 iloSi
punkt6w, o wyborze oferty w pierwszej kolejnoSci zdecyduj4 wykazane

wylsze kwalifikacje i do5wiadczenie zawodowe, a w nastgpnej najnizszacena.

Zamawiajqcy podejmie negocjacje z Wykonawcami, ktoruy zloLyh takie

oferty. Wynegocjowanie ceny najnizszej prowadzic bgdzie do zawarcia
umowy z WykonawcE, zzastrzezeniem pkt 4 powyzej.

Z Wykonawc4, kt6ry przedstawi najkorzystniejsz4 ofertg, zostanie zawarta

umowa.

1.
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Ieheli Oferent, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy,
Zamawiaj4cy moze wybra6 najkorzystniejsz4 spoSr6d pozostalych ofert"

Zalqcznikr do zapytania ofertowego stanowi4:

1) Formularz ofertowy - zaN4cznrkrc I,

2) OSwiadczenie o braku powi4zari kapitalowych lub osobowych -
zalqcznikm 2,

3) OSwiadczenie dla cel6w ustalenia obowi4zku ubezpieczeri spolecznych

- zal4czniknr 3

WyjaSnienia i informacje dotyczqce zapytania ofertowego mohna uzyska6 pod

nrtelefonicznym 513 071 130.
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