
SOLIS RADIUS ]

Rzeszolvskie Sloirrazyszenie i,la Rzecz Dzieci
Niepef ll65,ltuivnych i Autystycznych

35-630 Rzeszow. ul, Saska 56
tel 691 587 945 Ntp 8.13-31-i5-580

Rzesz6w, dnia 13 kwietnia 2016 roku

Szanowni Paristwo!

w zwiqzku z realizacjq projektu pn. ,,osrodek Terapeutyczny soLIS RADIUS,,,
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych w ramach konkursu XIII, realizowanego na podstawie umowy
o dofinansowanie numer ZZOl00007Il0glD z dnia 18 marca 2014 r., Zarzqd,Rzeszowskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS
w Rzeszowie zwtaca siqz zapytaniem ofertowSzm na czqsciowqrealizacjqzam6wieni aprzez
wykonawc6w polegaj4cego na przeprowadzaniu wybranych zajEl terapeutycznych dla
beneficjent6w objqtych wsparciem zgodnie zww.projektem zwanegodalej ,,projektem,,.

Nazwa i adres Zamawiajecego

Rzeszowskie Stowarzys zenie na Rzecz DzieciNiepelnosprawnych
i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie
ul. Saska 56

35 - 630 Rzesz6w

Tryb udzielenia zam6wienia

Zam6wienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego . Zamawiaj4cy nie podlega
przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. pr wo zamowienpublicznych.

ilI. Opis przedmiotu zam6wienia

l. Grupowe zajgciaterapeutyczno - edukacyjne wybranymi metodami:
a) Celem zajgc jest przede wszystkim wyr6wnywanie deficyt6w rozwojowych

wynikaj4cych z niepelnosprawnosci. W ramach tych zajg1 wykorzystywane s4
elementy r62nych metod terapeutyczny m.in. W. Scherborne, Kniil'u, Vt.toAy
Dobrego Startu, Paula Denisona itp. W ramach tych zajg6 dzieci uczq siE
wsp6lpracy w grupie, prawidlowej komunikacji z r6wie6nikami oraz radzenia
sobie w sytuacj ach zwiqzany ch z ryw alizacjq.

b) Podczas zajEt w zalehnolci od potrzeb uzywane s4 ro2ne pomoce
tetapeutyczne. Zajgcia maj4 charakter zaplanowany i kolejne s4uzupelnieniem
wczeSniejszych.

c) ZajEcia, s4 realizowane w bloku 1 godzinnym. w okresie kwiecieri 2016 -marzec 2017. W realizacjE jednego zajgcia bqdzie zaanga2owanych dw6ch

I.

II.
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terapeut6w. wielkosi gupy terapeutycznej od 3 do g beneficient6w
ostatecznych.

2. Grupowe zaiqciaterapeutyczno - edukacyjne wybranyrni metodami:
a) Celem terapli zajqciowej jest przede wszystkim og6lne usprawnienie

codziennego funkcjonowania. Rozwija umiejqtno6ci wykonywania czynnoSci
Zycia codziennego oraz zaradnoSci osobistej w tym samoobstugi. poprzez

:ffi ffd;'#:,,il'a;r;*,;ljil';::Jl:
kompensowane s4 deficyty wynikaj4ce z

niepelnosprawnoSci
b) Podczas zaj96 w wykorzystyr,vane sq rohnego rodzaju techniki zwiqzane ze

dzielnictwem oraz elementy rehabilitacj i zwiqzanej
rqk. Zaigcia maja charakter r6znorodny, w zale2noSci od

ejgtnosci beneficjenta. Podczas zajqi wykorzystywane sq r6zne
pomoco papiemicze, malarskie, garncarskie, itp.

c) Zajqcia, s4 realizowans w bloku 1 godzinnym, w okresie kwiecieri 2016 -marzec 2017. W realizacjE jednego zajgcia bqdzie zaatga1owanych dw6ch
terapeut6w. wielkost gupy terapeutycznej od 3 do g beneficjent6w
ostatecznych.

3. Terapia psychologi czno - pedagogiczna:
a) Celem terapii psychologi czno - pedagogicznej jest przede wszystkim poprawa

funkcjonowanta zarowno spolecznego, poznawczego jak i 
-emocjonuln"go

dziecka w Srodowisku rodzinnym i pozarodzinnym (szkolnym, r6wieSniczpr,
etc.)

b) Wsparcie psycho-pedagogiczne dzieci z zaburzeniami rozwoju polega na
pracy indywidualnej z dziecmj (wyr6wnywanie deficyt6w rozwojowych
wynikaj4cych z niepelnosprawnoSci) oraznapracy zrodzicami, polegaj-4cej na
om6wieniu faz rozwoju, typowych zachowan wystqpuj4cych * ou.Eui"
p o szcze g6lny ch z abur zef ro zwoj owych

c) ZajEcia maj4 charakter indywidualny, s4realizowane w bloku 1 godzinnym, w
okresie kwiecieri 2016 - marzec 2017. W rcalizacjq jednego iajqcia bEdzie
zaanga2owanych j eden terapeuta.

4. IloS6 zajqi do zrealizowania w danym miesi4cu kalendarzowym okre6la na
pocz4tku kaldego miesiQca koordynator zajgc i grup terapeutycznych.

5. zajgcia s4 prowadzone w oparciu o bazq lokalow4 przy ul. Saskiej 54 i 56 w
Rzeszowie.

6. Potencjalny wykonawca jest zobowiqzany:
a) do wsp6lptacy z koordynatorem zajqc i grup terapeutycznych w zakresie

ustalania termin6w rearizacji zaiq(, oraz ewentualny"i " iun,
b) uzupelniania na bie2qco obowi4Tuj4cej dokumentacji terapeutycznej oraz

ewidencji, kt6ra stanowi podstawq do rozliczenia irealizowanych godzin
terapii.

7. Kwalifikacj e prowadzqcego zajgcia:
1) obligatoryjne: ukoriczone studia wyLsze na kierunku: pedagogika lub

pedagogika specjalna
2) Fakultatywne:
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ukoriczony kurs w zakresie ,,Stosowana Analiza zachowania w ptacy
terapeutycznej z osobam i z autyzmem" .

Ukoriczone studia podyplomowe w zakresie ,,stosowan a Analiza
Zachowania".

wykazanie siq doswiadczeniem w prowadzeniu zajgc terapeutycznych z
osobami z attyzmem w plac6wkach specjalistycznych, instytucjach,
organizacjach zajmtjqcych siE edukacj4 os6b z autyzmem, terapi4 os6b z
autyzmem.

d) ww. doSwiadczenie nale2y udokumentowai w formie zalwiadczenia
(rekomendacji) wystawionego przez dane plac6wkq (instytuciE,
oryanizacjq).

IV. Warunki udzialu w postqpowaniu

1. Zamowienie nie mo2e zostac udzielone podmiotom powi4Tanlmr osobowo lub
kapitalowo z Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaci4gania
zobowiqzaf w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu
Zamawiajqcego czynnoSci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawc y, w szczeg6lno6ci poptzez:
1) uczestnictwo w sp6lce jako wsp6lnik sp6tki cywilnej lub sp6lki osobowej,
2) posiadanie udzialow lub co najmniej l}oh akcji,
3) pelnienie funkcji czlortka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego,prokurenta,

pelnomocnika,

4) pozostawanie w zwiqzlctt 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 wykonawcazobowiqzany jest zarqczyc do oferty:
1) oSwiadczenie o braku powiqzai kapitalowych lub osobowych, o kt6rych

mowa w ust. I stanowi4ce zalqcznlk nr 2 do zapytania;
2) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych kwalifikacje okreslone w czqsci III.

pkt 6 ppkt I i2lit a),b);
3) dokument(y) potwierdzajqce doSwiadczenie w realizacji zajg(, terapeutycznych

z osobami z autyzmem w plac6wkach specjalistycznych zajmtjqcych siq
edukacj4 terapia os6b z autyzmem okreSlone w czESci III. pkt 6 ppki 2lit d);

4) OSwiadczenie dla cel6w ustalenia obowi4zku ubezpieczen spolecznych
stanowiqce zaLqcznlk nr 3 do zapytania (nie dotyczy os6b zatrudnionych w
Stowarzyszeniu SoLIS RADIUS - Rzesz6w w ramach umowy o praca).

3. Oferent ubiegaj4cy siE o udzielenie zam6wienia jest zobligowany stwierdzi1 ,,za
zgodnosi z oryginalem" dokumenty potwierdzaiqce jego kwalifikacje.

4. Potencjalny wykonawca zobowivarry jest do osobistego wykonywania
przedmiofu umowy.

a)

b)

c)



V. Termin realizacji zam6wienia

Zlecenie przeprowadzenia zajq(, terapeutycznych dla beneficjent6w objqtych
wsparciem w ramach projektu obejmuje ol<res od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r.

Termin i spos6b skladania ofert

1. Ofertq nale2y zloLyc na formularzu stanowi4cym zalqcznlknr 1 do zapff.ania
wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawiajqcego w terminie do
21kwietnia2016 r. do godziny 10.00.

2. OfertE mo2na dorgczyc Zamawiajqcanu:
a) osobi6cie pod adresem do korespondencji zamawiaj4cego, w godzinach

pracy, tj. w dni powszednie od 7.30 do 15.30.
b) Pocztq/kurierem na adres do korespondencji, przy czym termin zNo1enia

oferty uznaje siq za zachowany, jeleri oferta wptynqla do zamawial4cego
przedterminem okre6lonym w ust. 1.

3. Oferent ponosi odpowiedzialnoSd za dotrzymanie terminu dostarczenia oferty.
4. Oferta i wszystkie zalqcznlki winny by6 podpis ane przez osobE uprawnion4 do

reprezentacji.

5. Wraz z ofertqnale?y zlo2yt wszystkie wskazane dokumenty i o6wiadczenia.
6. Je2eli zlo2one oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupetnienia lub

wyjasnienia, zamawiajqcy, o ile uzna to za zasadne, moile wyznaczy|
dodatkowy termin nazlolenie uzupelnieri lub wyjaSnieri.

7. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu
fak<ty cznego z przedlozonymi dokumentami i oSwiadc zeriatni, w tyrn r 6wnie|
poprzez wezwanie oferenta do wyja6nienia tresci dokument6w lub
przedlolenia dodatkowych dokument6w.

\[I. Kryterium wyboru oferty

Zamawiajqcy dokona oceny ofert ,,X" na podstawie kryterium: cena ,,C" t ukoriczony
kurs III stopniowy pn.: ,,stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z
osobami z autyzmem ,,SAZ" * ukofczone studia wy2sze lub podyplomowe:
,,Stosowana Analiza Zachowania w pracy terupeutycznej z osobami z autyzmem
,,SsAz" + doSwiadczenie w iloSci oSrodk6w: ..D,'

X=C+SAZ+S.AZ+D

Maksymalnq liczbq 50 punkt6w w kryterium c ottzyma wykonawca, kt6ry
zaproponuje najni2szqceng natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj4 odpowiednio
mniej sz4 liczb q punkt6w ob liczon4 zgo dnie z pontlszym w zor em;

C = (Kso,, / Kc"u) x 50 pkt
gdzie

K6on=Ks*Kp
Kcob=Ke+tr(p

vr.



vrII.

Kp=fe+fr+w+fp

Kcoo - koszt calkowity oferty najtanszej
Kcor - koszt calkowity oferty badanej
Ks - koszt brutto oferty
Kp - koszty pracodawcy obliczone na podstawie ceny brutto oferty
fe - ubezpi eczenie emerytalne : 9 ,7 60/o Ks
fr - ubezpieczenie rentowe: 6,50o/oKs
w - ubezpi eczenie wypadkow e: 0,84o/o Ks
fp - fundus z pracy 2,45yo Ks
oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyskad maksimum 50 pkt

za speNnienie kryterium sAZ zostanieprzyznanych 5 punkt6w.

za spelnienie kryterium s542 zostanie przyznanych 15 punkt6w.

W kryterium D nie okresla siq maksymalnej liczby punkt6w. Liczbapunkt6w zale2y
od do5wiadczeriaw realizacji zajqt terapeutycznych z osobami z autyzmemw danej
ilosci plac6wek specjalistycznychzajmujqcych siq edukacjqos6b z autyzmem,terupiq
os6b z autyzmem.

za wykazanie siq doswiadczeniem ,,D" w realizacji zajq(, terapettycznych z osobami
z autyzmem w jednej plac6wce specjalistycznej zajmuiqcej edukaci4 os6b z
autyzmem, terapi4os6b z autyzmem oferent otrzyma 10 pkt.

Postanowienia kor[cowe

1. O wyborze oferty Zamawiajqcv powiadomi niezwlocznie wszystkie podmioty,
ktote zlo2yly oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.

2. Oferta nie spelniajeca wymagari formalnych lub mer5rtorycznych niniej szego
zapytaria w szczegolnolci zloAona po terminie, niekompletna lub nie bqdqca
ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zawieraj4ca inne
rozpoznane nieprawidlowosci, zostanie odrzucona bez jej rozpatryw ania.

3. Zamawiajqcy nie przewiduje procedury odwolawczej. Z tytftu odrzucenia
oferty wykonawcom nie przyslugui4 Ladne roszczenia przeciwko
Zamawiajqcemu.

4. zamawiajqcy mohe nie wybrac 2adnej oferty lub zmodyfikowai tres6
zapffania ofertowego, w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na koniecznoSf usuniqcia
wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagan powszechnie
obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji wiq2qcych
Zamawiajqcego, oraz o ile okaze siq to konieczne do prawidlowej realizacji
zadania lub przedmiota zapytania (w szczeg6lnoSci ze wzglqdu na nale25rtq
jakoSi wykonania przedmiotu zapytania orcz jego zgodnoSi z celami zadania),
albo w ptzypadku nie otrz5rmania dofinansowania zad,ania. Informacja o
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zmianie tresci zap5rtania zostanie zarnieszczona na stronie internetowej
zamawiaiqcego znajduiqcej siQ pod adresem: http://solisradius.pll. w
przypadku modyfikacji tresci zaplrtania zostanie przedlu2ony termin skladnia
ofert, a tak2e o zmianie zostanq poinformowane podmioty, do kt6rych
wyslano zapTfr.anie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapyl.anie.
w przlpadku, gdy kilka zlohonych ofert otrzyma tq sam4 maksyrnaln4 ilos6
punkt6w, o wyborze oferty w pierwszej kolejnosci zdecydui4 wykazane
wyisze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe, a w nastqpnej najnizs za cena.
zanawiaiqcy podejmie negocjacje z wykonawcami, ktorzy zlo2yli takie
oferty. wynegocjowanie ceny najniLszej prowadzil bqdzie do zawarcia
umowy z Wykonawcau z zastrzezeniem pkt 5 powyzej.
Z wykonawc% kt6ry przedstawi najkorzystniejszq ofertE, zostanie zawarta
umowa.

Je2eli oferent, kt6rego oferta zostalawybrana, uchyla siq od zawarciaumowy,
z amaw iaj qcy mo 2e wybrad naj korz ystni ej sz 4 spo sr6 d po zo stalych o fert.
Zal4cznrki do zapylania ofertowego stanowi4

l) Formularz ofertowy - zaNqczniknr l,

2) oswiadczenie o braku powiqzai kapitalowych lub osobowych -
zalqcznlknr 2,

3) OSwiadczerie dla cel6w ustalenia obowi4zku ubezpieczeri spolecznych
- zalqczntknr 3

wyjasnienia i informacje dotycz4ce zapytaria ofertowego mohnauzyskai pod
nr telefonicznp 513 071 130.

PREZES
'1/"

6.

7.

8.

9.

WI

Jozef Babis



Zal1czniknr 1

DANE WYKONAWCY

Nazwa i adres Wykonawcy:

FORMULARZ OFERTOWY

ZAM6WIENIA

e-mail:

NIP

REGON

Nawi4Tuj4c do zapytania ofertowego na prze2rowadzeniewybranych zajq(,terape-utycznych
celem zabezpieczenia ich rcalizacji dla beneficjent6w objqtych *.p-"i"- igodne z-

projektem pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS", wsp6lfinansowanyrnze Srodk6w
Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w ramach konkursu XIII,

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/00007I10)/D
zdnia 18 marca 2014r.,

Skladam niniejsz4 ofertg, o6wiadczaj4c jednocze snie, 2e zrealizujEzarr6wienie zgodnie
z wszystkimi warunkami zam6wienia.

1. WartoSd wynagrodzenia za realtzacjg I godziny zegarowej zam6wienia wynosi:
Cena brutto: ......21, slownie:

2. Termin realizacji zam6wienia:

(miejsce, data) (czytelny podpis zawieraj4cy imiE i nazwisko)



Zal4czniknr 2

oSwltucZENIE
O BRAKU POWIAZAN ruPTTALOWYCH LUB OSOBOWYCH

ZZAMAWIAJACYM

Skladaj4c ofertq realizacji ustugi na przeprowadzenie wybranych zajEc terape,gtycznych
celem zabezpieczenia ich realizacji dla beneficjent6w objEtych wsparciem zg.odnie z
projektem pn.: ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS", wsp6lfinan.o**y- ze Srodk6w
Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji os6b Niepelnospru*tryih w ramach tonkursu XIII,
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer ZZO/00007Il0glD z dnia Ig
marca 2014 r.

ja

(nzmra Oferenta,/imiE i nazwisko)

ni2ej podpisany/a oSwiadczam o braku powiry,aft kapitalowych lub osobowych pomiqdzy
Oferentem a Zamawiajqcym.

Przez powi4zania kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania migdzy
Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaciryaria zobowiqzafi w imieniu
Zamawiajqcego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu Zamawiajqcego czynno Sci zwiqzane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcfu
polegaj4ce w szczeg6lno6ci na:

1) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6tki osobowej,
2) posiadaniu udzialow lub co najmniej I0%o akcji,
3) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta,

pelnomocnika,

4) pozostawaniu w zwiqzkl malhenskim, 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) (czytelny podpis zawierajqcy imiq i nazwisko)



OSWIADCZENIE

dla cel6w ustalenia obowi4zku ubezpieczerfi sporecznych
w przypadku zatrudnienia oferenta w ramach umo*yZlecenia dla cel6w ustalenia koszt6w

pracodawcy obliczanych na podstawie ceny brutto zLoilonej oferty

Skladaj4c ofertq realizacji ustugi na przeprowadzenie wybranych zajq(, terapeutycznych
celem zabezpieczenia ich realizacji dla beneficjent6w 6U19tyctr wsplciem zgodrie z
projektem pn.: ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS", *.p6lfitru.rro*uny- ze Srodk6w
Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnospru*try"h w ramach tonkursu XIII,
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowaniJnumer ZZOl00007Il0glD z dnia lg
marca2014 r.

ja

Zal4czniknr 3

(nazwa Oferenta,/imiq i nazwisko)

nizej podpisanyla oSwiadczam, 2e w przypadku ewentualne go zatrudnienia mnie w celu
swiadczenia ww. ustugi bqdg podlegar-a r nie bqdq pidlegat-a* obowi4Tkowyrn
tb ezpieczeriom emerytalnym i rentowym.

(miejsce, data) (czytelny podpis zawierajqcy imiq i nazwisko)

* nicpotrzebne skreilit


