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Szanowni Parflstwo!

W zwrqzlcu z reahzaqq projektu pn. ,,O6rodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",
wsp6lfinansowanego ze 6rodk6w Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych w ramach konkursu XIII, realizowanego na podstawie umowy

o dofinansowanie numer ZZOl00007ll09lD z dnia 18 marca 2014 r., Zarzqd Rzeszowskiego

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS
w Rzeszowie zwraca siq z zapytaniem ofertowym na wpajqcie niecki basenowej dla

instruktora terapeuty i osoby niepelnosprawnej celem zfuezpreczetia realizacji zajE(,

terapeutycznych na basenie dla beneficjent6w objEtych wsparciem zgodnie z ww. projektem

zwanego dalej,,projektem".

Planowana iloSi godzin zegarowych zajqi terapeulycznych re terminie realizacji

zamdwienia: do 660 (stownie: szeS6set szeSidziesiqt)

Nazwa i adres Zamawiajecego

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepelnosprawnych

i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie

ul. Saska 56

35 - 630 Rzesz6w

Tryb udzielenia zam6wienia

Zam6wienie udzielane jest w trybie zapfiania ofertowego. Zamawiaj4cy nie podlega

przepisom ustawy z dnia 29 sty cznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych.

Opis przedmiotu zam6wienia

Wynajqcie niecki basenowej (udostEpnienie basenu) dla instruktora terapeuty

i osoby niepelnosprawnej celem zabezpieczenia realizacji 45 minutowych zajqi

terapeutycznych na basenie dla beneficjent6w objqtych wsparciem.

Wynajqcie niecki basenowej (udostqpnienie basenu) musi zostaI zrealizowane

w kazdym tygodniu (z wylqczeniem lipca i sierpnia 2016 r.) w nastEpuj4cych

terminach:

1) od poniedzialku do czwartka od godz. 17.04;

2) w pi4tekodgodz. 16.00;

3) od sobotydo niedzieliprzezcaly dzien.
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3. Terminy realizacji zajg(, bqdq wyznacza1 instruktorzy - terapeuci zatrudnieni

w ramach projektu, bez wczelniejszego zglaszania realizacjr zajg6 dla obstugi

basenu.

4. Dla cel6w ewidencji realizaqi zajq6 obsluga basenu bqdzie zobowiqzana;

1) prowadzi6 listq uczestnik6w zajqt na kt6rej to liScie rodzice beneficjent6w lub

benefi cj enci b qd4 potw ier dza6 swoj e uczestni ctw o w zajqciach,

2) informowal przybytych na zajEcia rodzic6w beneficjent6w lub beneficjent6w

przed wejSciem na basen czy instruktor - terapeuta przybyl na basen celem

reabzaqi zajer6.

5. Zajqcia terapeutyczne na basenie moLe reahzowat jednoczeSnie wiqcej niz jeden

terapeuta zatrudniony do realizacji projektu. Na chwilE obecnq zaplanowanych
j est trzech terapeut6w.

6. Instruktor * terapeuta bqdzie mial mozliwoSd prowadzenia zajE(, przebywajqc

bezpoSrednio w wodzie lub na brzegt basenu.

7. Instruktor - terapeuta bqdzie mial zapewnione nieodplatnie akcesoria do nauki

plywania takie jak.: pianki, deski pilki i@.

8. Podczas realizacji zajerc na obiekcie basenowym, na pNywalni moze przebywac

nieodplatnie wraz z beneficjentem jego rodzic (opiekun) bez prawa

bezpo Sredniego korzys tania z basenu (tzn. b ez prawa wchodzenia do wody).

9. Temperatura wody w basenie nie moze bycni2szani22goC.

10. Obiekt basenowy musi spetnia6 kryteria dostqpnoSci i obstugi dla os6b

niepelnosprawnych, w tym posiadad osobn4 szatniqdla os6b niepelnosprawnych.

lI. Czas przebywania beneficjenta i instruktora-terapeuty w szatni basenowej oraz w

pomieszczeniu z natryskami przed rozpoczgciem i zakoriczeniem zajert nie mo2e

byC wliczany do czasu realizaqr zajg6, tzn.: jest czasem nieodplatnego

przebywania na terenie obiektu basenowego.

12. Za zrealizowane zajEcia Oferent bEdzie wystawial fakturE YAT za okres miesi4ca

kalendarzowego na podstawie listy obecnoSci i bqdzie zobowiqzany dostarczyd

fakturE (przeslai) wraz list4obecnoSci na adres Zamawiajqcego.

Warunki udzialu w postgpowaniu

1. Zamowietie nie moze zostad udzielone podmiotom powi4zanym osobowo lub
kapitalowo z Zamawiaj4cym lub osobami upowaznionymi do zaci4ganra

zobowiqzan w imieniu Zanawtajqcego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu
Zamawiaj4cego czynnoSci zwiqzane. z przygotowaniem i przeprowadzeniem

procedury wyboru Wykonawcy, w szczeg6lnoSci poprzez:.

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

2) posiadanie udzial6w lub co najmniej l0o/o akcji,

3) petrnienie funkcji czlortka organu nadzorczego lub zarzqdzaj4cego, prokurenta,
pelnomocnika,

4) pozostawanie w zwiqzlot 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.
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2. Potencjalny Wykonawca zobowiqzany jest zalqczyc do oferty oSwiadczenie
o braku powiqzah kapitalowych lub osobowych, o kt6rych mowa w ust. 1

stanowi4ce zalqcznlknr 2 do zapfiama.

V. Termin realizacji zam6wienia

Wynajqcie (udostqpnienie) niecki basenowej dla instruktora terapeuty i osoby

niepelno sprawnej cel em zab ezpieczenia r ealizacji zaj EC ter ap outy cznych na basenie

dla beneficjent6w objEtych wsparciem w ramach projektu obejmuje okres od

kwietniu 2016 r. do marcu 2017 r.

VI. Termin i spos6b skladania ofert

l. Ofertq nale2y zlo2yd na formularzu stanowiecym zalqcznik nr I do zapytania

wraz z wyrnaganymi dokumentami, w siedzibie Zarrrawrajqcego w terminie do

30 marca 2016 r, do godziny 10.00.

Ofertq mo2na dor gczy c Zamaw iaj qcemu:

a) OsobiScie pod adresem do korespondencji Zatrtawrajqcego, w godzinach

prasy, d. w dni powszednie od 8.00 do 15.30.

b) Pocztlkurierem na adres do korespondencji, przy czw termin zlo2enia

oferty uznaje siE za zachowany, je2eli oferta wplynqla do Zarnawiaj4cego

przedterminem okreSlonym w ust. 1.

Oferent ponosi odpowiedzialnoSd za dotrzymanie terminu dostarczenia oferty.

Oferta i wszystkie zalqcznrki winny by6 podpis ane przez osobE uprawnion4 do

reprezentacjr.

Wraz z ofert4nale2y zlo2yc wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia.

Je2eli zlo2one oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupetnienia lub

wyjaSnienia, Zamawiajqcy, o ile uzna to za zasadne, mo2e wyznaczyC

dodatkowy termin nazlolenie uzupelnieri lub wyja6nief.

Zamawiaj4cy zaslrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu

faktycznego zprzedlozonyrni dokumentami i oSwiadczeniami, w tym r6wniez

poprzez wezwanie oferenta do wyjaSnienia tre6ci dokument6w lub

przedloietia dodatkowych dokument6w.

VII. Kryterium wyboru oferty

Zamawiajqcy dokona oceny ofert na podstawie kryterium ceny, waga - 100 %.

Punkty zostanqprzyznane wg wzoru:

Cena brutto oferty najtahszq
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Cena brutto oferty badanej

x 100 =liczba punktow



VIII. Postanowienia kor[cowe

O wyborze oferty Zamawiajqcv powiadomr niezwlocznie wszystkie podmioty,

kt6re zlo2yly oferty, za po6rednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.

Oferta nie spelniajqca wymagari formalnych lub merfforycznych niniejszego

zapfiania w szczeg6lno(:ci zlo\ona po terminie, niekompletna lub nie bqd4ca

ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zawierajqca inne

rozpoznare nieprawidlowoSci, zostanie odrzucona bez jq rozpatryw ania.

Zamawiajqcy nie przewiduje procedury odwolawczq. Z tfiutu odrzucenia

oferly wykonawcom nie przysluguj4 2adne roszczenia przeciwko

Zarnawiqqcemu.
Zarnawiajqcy mole nie wybra6 2adnej oferty lub zmodyfikowa6 treSi

zapytania ofertowego, w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na koniecznoSi usuniqcia

wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagari powszechnie

obowi4Tuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji wia;Zqcych

Zamawiajqcego, oraz o ile okaze siE to konieczne do prawidlowej realizacji

zadania lub przedmiotu zapytania (w szczeg6lnoi:ci ze wzglqdu na nale?ytq
j ako Sd wykonania przedmiotu zapytania or az j ego zgodno 36 z celarri zadania),

albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadaria. Informacja o
zmiante treSci zapytania zostanie zamTeszczona na stronie internetowej

Zarrawiajqcego znajdujqcej sie pod adresem: http://solisradius.pll. W
przypadku modyfikacji tresci zapytania zostanie przedLu2ony termin skladnia

ofert, a tak2e o zmianie zostan4 poinformowane podmioty, do kt6rych

wyslano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.

W przypadku, gdy kilka zlo2onych ofert przedstawiai bqdzie tak4 samq cenE

i bEdzie to cena najni2sza, Zamawiqqcy podejmie negocjacje

z Wykonawcani,kt6rzy zloLyli takie oferty. Wynegocjowanie ceny najnilszej

prowadzil bqdzie do zawarcia umowy z Wykonawc4 z zastrzezeniem pkt 4
powy2ej.

ZWykonawc4 kt6ry przedstawi najkorzystniejsz4 ofertq, w terminie 7 dni od

dnia wyboru oferty, zostanie za'wartaumowa.

Jeileli Oferent, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy

w terminie wskazanym w punkcie 6, Zamawiajqcy moie wybrac

najkorzystniejszqspoSr6d pozostalych ofert.

Zalqcznlkr do zapytania ofertowego stanowi4:

1) Formularz ofertowy - zalqcznrkw I,
2) Oswiadczenie o braku powiqzafi kapitalowych lub osobowych -

zalqcznlknr 2

Zapytanre ofertowe wfaz z zalqcznikarrti s4 dostqpne do pobrania ze strony

internetowej www. solisradius

l0.WyjaSnienia i informacje dot zapylania ofertowego molna uzyska6 pod

nr telefonicznp5I3 071 1
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Zalqczniknr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY ZAMoWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy:

Tel:.........1

Osoba (Osoby) upowazniona do reprezentacji: .....

Nawi4zuj4c do zapytania ofertowego na realizacjEuslugi wynajqcia niecki basenowej dla

instruktora terapeuty i osoby niepelnosprawnej, celem zabezpieczeniarealizacji zajq6

terapettycznych na basenie dla beneficjent6w objqtych wsparciem zgodnie z projektem
pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS", wsp6lfinansowanym ze 6rodk6w

Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych w ramach konkursu XIII,
realizowarrego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZOl00007ll09lD

z dma 18 marca 2014 r.,

Skladamy niniejsz4ofertq, o3wiadczajqc jednoczeSnie, 2e zrealizujemy zam6wienie zgodnie
z wszystkimi warunkami zam6wienia.

1. Warto5d wynagrodzeniaza realizacjg 1 godziny zegarowej zam6wienia wynosi:

Cenabrutto:...... . zl' slownie:

2. Termin realizacji zam6wienia:

Oswiadczam(-y), 2e obiekt basenowy spelnia kryteria dostEpnoSci i obslugi dla os6b

niepelnosprawnych

(miejsce, data) (imiq, nazwisko, podpis, piecz4tka)*

* podpis osoby figurujqcej lub os6b figuruj4cych w rejestrach do zaciryariazobowi4zari w imieniu Wykonawcy lub we wlaSciwym

upowa2nieniu



Zalqczniknr 2

OSWT,I.UCZENIE
o BRAKU POWIAZAN TApTTALOWYCH LUB OSOBOWYCH

ZZAMAWIAJACYM

Skladaj4c ofertq realizacji uslugi na wynajqcie niecki basenowej dla instruktora terapeuty
i osoby niepelnosprawnej celem zabezpieczenia realizaqi zajg6 terapeutycznych na basenie

dla beneficjent6w objqtych wsparciem zgodnie z projektem pn.: ,,OSrodek Terapeutyczny
SOLIS RADIUS", wsp6lfinansowanego ze 6rodk6w Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych w ramach konkursu XIII, realizowanego na podstawie umowy
o dofinansowanie numer ZZOl00007Il09lD z dma 18 marca 2014 r.

ia

(nazwa Oferenta/imiq i nazwisko)

nizej podpisany/a oSwiadczam o braku powrqzaf- kapitalowych lub osobowych pomiEdzy

Oferentem a Zarnaw iaj4cym.

Przez powi4zania kapitatowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powi4Tania miqdzy

Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaciryania zobowi4zai w imieniu
Zarnawiajqcego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu Zamawiajqcego czynnoSci zwtqzane

z przygolowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc4,
polegaj4ce w szczeg6lnoSci na:

1) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6tki cywilnej lub sp6lki osobowej,

2) posiadaniu udzial6w lub co najmniej I0o/o akcji,

3) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzqqcego, prokurenta,

pelnomocnika,

4) pozostawaniu w zwrqzJrlJ mal2efrskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(miejsce, data) (imiq, nazwisko, podpis, piecz4tka)+

* podpis osoby figuruj4cej lub os6b figuruj4cych w rejestmch do zaciryania zobowi4zari w imieniu Wykonawcy lub we wla6ciwym

upowa2nieniu


