
SOLIS RADILJS
Rzeszolskie Stotvarzyszenre Na Rzecz Dzre c,

Niepelnosprawnych i ALriVstycznvcir
35-630 Rzeszow. ul. Sasi.la 56

tel.691 587 945 NIP 813-31-15-580 Rzesz6w, dnia 28 sierpnia 2017 roku

Szanowni Parf,stwo!

w zwiEzku z realizacj4 projeklu pn. ,,oSrodek Terapeutyczny soLIS RADIUS",
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych w ramach konkursu 212016: Kurs na samodzielnos6 - zwigkszanie
aktywnoSci os6b niepelnosprawny'ch w Zyciu spolecznym, realizowanego na podstawie
umowy o dofinansowanie numer ZZOl000l25fi9lD z dnia 22 czerwca 2017 r., Zarz4d
Rzeszowskiego Stowarzyszenia na)kzeczDzieciNiepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS
RADIUS w Rzeszowie zwraca sig z zapytaniem ofertowym na czgsciow1 realizacjE
zam6wienia przez wykonawc6w polegaj4cego na przeprowadzaniu zajE(, grupowych
gimnastyki korekcyjnej z zajEciatni sportowymi dla beneficjent6w objgtych wsparciem
zgodnie z ww. projektem zwanego <lalej ,,projektem".

Nazwa i adres Zamawia'j4cego

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepelnosprawnych
i Autystycznych SOLIS RAIDIUS w Rzeszowie

ul. Saska 56

35 - 630 Rzesz6w

Tryb udzielenia zam6wienia

Zam6wienie udzielane jest 'w trybie zapytania ofertowego. ZamawiajEcy nie podlega

przepisom ustawy z drua29 stycznia2}}4 r. Prawo zam6wieftpublicznych.

III. Opis przedmiotu zam6wienia

1. Gimnastyka korekcyjna z zajgciami sportowymi - grupowa prowadzona przez

zleceniobiorc6w:
a) Celem gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim zapobieganie wadom

postawy oruz rehabtJ.itacja wad postawy juZ powstalych. Natomiast w ramach
zajgC sportowych wyr6wnywane s4 deficyty zwi4zane z nieprawidlow4
koordynacj4 ruchow1 orientacj4 w przestrzeni, umiejgtnoSci4 wsp6ldzialanre z
grupie, a co za tym idzie nieprawidlowE komunikacjq i funkcjonowaniem w
grupie r6wieSniczej. Celem tychzajEdjest takZe, poprawa wlasnego wizerunku
nauka pewno5ci sieb ie or az navka umiej gtne go rywalizowania.

b) Podczas prowadzenia zajg(, wykorzystywane s4 r62ne pomoce i przyrzqdy
sportowe. Chc4c renlizowal cele, zajgcia prowadzone s4 w wielorakich
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formach: od 6wiczerh typowo wyr6wnuj4cych deficyty zwiEzarre z wadami
postawy po typowe lwiczenia sportowe

c) Zajgcias4 realizowane w blokach 1 godzinnych. W rcalizacjEjednego zajqcia
bgdzie zaangahowanych dw6ch terapeut6w: z uprawieniami do prowadzenia
zajq(, i terapeuta wspomagaj4cy. Wielko66 grupy terapeutycznej od 3 do 6
beneficjent6w ostatecznych (w tym beneficjenci u kt6rych wystgpuj4
zachowania niepoZ4dane, dlatego istnieje potrzeba udzialtt terapeuty
wspomagaj4cego)

Realizacja zajg(, zaplanowana jest w soboty. IloSd zajgi do zrealizowania w
danym miesi4cu kalerndarzowym okresla na pocz4tku kuizdego miesi4ca
koordynator zajgl i grup terapeutycznych.

ZajEcia s4 prowadzone vy oparciu obazE lokalowq stowarzyszenia.

Potencj alny wykonawca j est zobo wi4zany :

a) do wsp6lpracy z koordynatorcm zajg6 i grup terapeutycznych w zakresie
ustalania termin6w r <> alizacji zaj gt or az ewentualny ch zmian,

b) uzupelniania na bie:Zqco obowi4zuj4cej dokumentacji terapeutycznej oraz
ewidencji, kt6ra staLnowi podstawg do rozliczenia zrealizowanych godzin
terapii.

Kwalifikacje prowadz4 c'ego zajgcia:
1) Obligatoryjne ukoric:zone studia vryZsze magisterskie na kierunku:

a) wychowanie frzyczne w zakresie nauczartia wychowania frzycznego i
gimnastyki korel<cyjno - kompensacyjnej lub,

b) frzjoterapia
2) Fakultaty'vrme:

a) Instruktor dyscy'pliny sportu.

3) Wykazanie sig doSwi.adczeniem w zakresie prowadzeniazajgt sportowych.

ry. Warunki udzialu w postgpowaniu

1. Zam6wienie nie mohe zosta1 udzielone podmiotom powi4zanym osobowo lub
kapitalowo z Zamawiaj4cym lub osobami upowaznionymi do zaci4gania
zobowi4zah w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu
Zamawiaj4cego czynnc,Sci zwiEzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawc y, w szczeg6lnoSci poprzez

1) uczestnictwo w sp6h:e jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6tki osobowej,

2) posiadanie udzial6w lub co najmniej I}Yo akcji,

3) pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz4dzajqcego, prokurenta,
pelnomocnika,

4) pozostawanie w z'wi4zku 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 za\4czyf do oferty:
l) oSwiadczenie o braku powi1zaft kapitalowych lub osobowych, o kt6rych

mowa w ust. I stano,wi4ce zaNqcznik nr 2 do zapytania;

2.
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2) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych kwalifikacje okreslone w czgsci III.
pkt5ppktli2;

3) zyciorys zawodowy ('informacjg) odnoSnie rcalizacji zajg6 sportowych.
4) OSwiadczenie dla cel6w ustalenia obowi4zku ubezpieczeh spolecznych

stanowi4ce zaN4cznik: nr 3 do zapytaria (nie dotyczy os6b zatrudnionych w
Stowarzyszeniu SOLIS RADIUS - Rzesz6w w ramach umowy o pracg).

3. Oferent ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany stwierdzic ,,za
zgodnoS6 z oryginalem" dokumenty potwierdzajqce jego kwalifikacje.

4. Potencjalny wykonawca zobowi1zany jest do osobistego wykonywania
przedmiotu umowy.

V. Termin realizacji zam6wienia

Zlecenie przeprowadzenia zajg(, dla beneficjent6w objgtych wsparciem w ramach
projektu obejmuje okresy:

od wrzefnia 2017 r. do marca 2018 r. (umowa od wrzeinia 2017)

od kwietnia 2018 r. do maffcu 2019 r. (umowa od kwietnia 2018 z zastrze1eniem

czgSt VIII. pkt 4)

VI. Termin i spostfb skladania ofert

1. Ofertg nale?y zloty(. na formularzu stanowi4cym zalqcznik nr 1 do zapytania

wrazz wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawiajqcego w terminie do

5 wrze5nia 2017 r. dlo godziny 10.00.

2. Ofertg moZna dorgczyt Zanawiaj4cemu:

a) OsobiScie pod arlresem 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, jeheli oferta wplyngla do Zatnawiaj4cego
przed terminem okreSlonym w ust. 1.

3. Oferent ponosi odpo'wiedzialno56 za dotrzymanie terminu dostarczenia oferty.

4. Oferta i wszystkie zet4czniki winny byd podpisane przez osobg uprawnion4 do

reprezentacji.

5. Wrazzofert4nale?y zloiry| wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia.

6. Je2eli zlo?one oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupelnienia lub
wyjaSnienia, Zamawiaj4cy, o ile uzna to za zasadne, mole wyznaczy(,

dodatkowy termin nazlohenie uzupelnieri lub wyjaSnieri.

7. Zamawiaj4cy zastrzzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu

faktycznego zprzedloZonymi dokumentami i o5wiadczeniami, w tym r6wnie2
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poprzez wezwanie oferenta do wyjaSnienia tresci dokument6w lub
przedlohenia dodatkowych dokument6w.

VIL Kryterium wyboru oferfy

Zamawiaj4cy dokona oceny ofert ,,X" na podstawie kryterium: cena ,,C" +
wyksztalcenie fakultatywne :i,,'Wf '

X=C+Wf

Maksymaln4 liczbg 60 punkt6w w kryterium C otrzyma Wykonawca, kt6ry
zaproponuje najnihszq ceng, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj4 odpowiednio
mniej sz4 liczbg punkt6w ob liczon4 zgodnie z ponihszym wzorem:

C = (Kcon / Kcor) x 60 pkt
gdzie

Kcon=Ks+Kp
Kcob=Ke+lfu

Kp:fe+fr+w+fp

Kcon - koszt calkowity oferl;y najtafszej
Kcou - koszt calkowity oferty badanej

Ks - koszt brutto oferty
Kp - koszty pracodawcy obliczone na podstawie ceny brutto oferty
fe - ubezpi eczenie emerytal.ne : 9,7 60/o Ks
fr - ubezpieczenie rentowe: 6,50YoKs
w - ubezpieczerie wypadkowe: 0,93o/oKs
fp - fundus z pracy : 2,45Yo \ls
Oferta w odniesieniu do tego kryterium moZe uzyska6 maksimum 60 pkt

Wf : 10 pkt za ku2d4 specjalizacjg w dyscyplinie sportu okreSlon4 w legitymacji
instruktora sportu

V[I. Postanowienia kofcowe

1. O wyborze oferty Zannawiaj4cy powiadomiriezwlocznie wszystkie podmioty,
kt6re zloLyNy oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.

2. Oferta nie spelniaj4oa wymagari formalnych lub merytorycznych niniejszego
zapytania w szczeg(slnoSci zloAona po terminie, niekompletna lub nie bgd4ca

ofert4 w rozumien.iu przepis6w prawa cywilnego albo zawieraj4ca inne
rozpoznane nieprawiidlowoSci, zostanie odrzucona bez jej rczpatrywania.

3. Zamawiaj4cy nie prrzewiduje procedury odwolawczej. Z Svlu odrzucenia
oferty wykonawcom nie przysluguj4 Zadne roszczenia przeciwko
ZamawiajEcemu.
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zamawiaj4cy mohe nie wybra6 2adnej oferty lub zmodyfikowa6 tres6
zapytania ofertowego, w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na konieczno5d usunigcia
wad zapfiania, clostosowania zapylania do wymagan powszechnie
obowi4zuj4cych p:rzepis6w prawa lub innych regulacji wiqi4cych
zamawiaj4cego, oraz o ile okaze sig to koniecme do prawidlowej realizacji
zadania lub przedmiotu zapytania (w szczeg6lnoilci ze wzglgdu na nalezyt4
jakosd wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodnos6 z celami zadania),
albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania. Informacja o
zmianie treSci zapylania zostanie zarrieszczona na stronie intemetowej
Zamawiaj1cego znajduj4cej sig pod adresem: http:/solisradius.pll. W
przypadku modyfikacji treSci zapytania zostanie przedNuaony termin skladnia
ofert, a takhe o zmianie zostan4 poinformowane podmioty, do kt6rych
wyslano zapytarie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytarie.
W przypadku, gdy \;ilka zNohonych ofert otrzyma tg sam4 maksymaln4 iloS6
punkt6w, o wybor:ze oferty w pierwszej kolejnoSci zdecyduj 4 wykazane
wy2,sze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe, a w nastgpnej najnizszacena.
Zamawiaj4cy podejmie negocjacje z Wykonawcani, kt6rzy zlo?yli takie
oferty. Wynegocjorvanie ceny najnihszej prowadzi6 bgdzie do zawarcia
umowy z Wykonawoq,, z zastrzeheniempkt 4 powyZej.
Z Wykonawc4, kt6r:y przedstawi najkorzystniejsz4 ofertg, zostanie zavtarta
umowa.

Jeheli Oferent, kt6rego oferta zostalawybrana, uchyla sig od zawarciaumowy,
Zamawiaj4cy mohe,wybrai najkorzystniejszq spoSr6d pozostalych ofert.
Zalqcznlki do zapytania ofertowego stanowi4:

1) Formularz ofi;rtowy - zalqczniknr l,

2) O6wiadczeni<l o braku powi4zaf' kapitalowych lub osobowych -
zal1czniknr'.2,

3) OSwiadczeri<t dla cel6w ustalenia obowiqzku lubezpieczeri spolecznych

- zalqczrttknr 3

9. Wyj a6nienia i infomracje cz4ce zapytana ofertowego mo2na uzyska6 pod

nr telefonicznym 5l'.\ 07[ 13

ICEPREZESt
.\

z Jacek Jozef Babis
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