
SOLIS RADIUS
Rzeszowskie Stolazyszenie Na Rzecz Dz't

Niepelnosprav;nych i Autystyczrvcl'
35-630 Rzeszow, ul Sasila 56

tel 691 587 945 NIP 813-3'1-15 5frl
Rzesz6w, dnia 18 stycznia 2018 roku

Szanorvni Paristlvo!

W zwi4zku z rea\izacj4 projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",

wsp6lfinansowanego ze Srodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob

Niepelnosprawnych w ramach konkursu 212016: Kurs na samodzielnoSc - zwigkszanie

aktywnoSci os6b niepeinosprawnych w Zyciu spolecznym, realizowanego na podstawie

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

Rzeszowskiego Stowarzyszenia naRzecz Dzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS

RADIUS w Rzeszowie zwraca sig z zapylaniem ofertowym na czqsciow| reahzacjq

zam6wieni a przez wykonawc6w polegaj4cego na pzeprowadzaniu zaiqc terapii

psychologiczno - pedagogicznej dla benefrcjent6w objgtych wsparciem zgodnie z ww.

projektem zwanego dalej,,projektem".

t. Nazwa i adres Zamawiai4cego

Rze szowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepelno sprawnych

i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie

ul. Saska 56

35 - 630 Rzesz6w

Tryb udzielenia zam6wienia

Zam6wienie udzielane jest w trybie zapTlania ofertowego. Zamawiai4cy nie podlega

przepisom ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo zam6wiefr publicznych'

Opis przedmiotu zamr5wienia

1. Terapia psychologiczno - pedagogiczna:

a) Celem terapii psychologiczno - pedagogicznej jest przede wszystkim poprawa

funkcjono*uniu zar6wno spolecznego, poznawczego jak i emocjonalnego

dziecka w Srodowisku rodzinnym i poza rodzinnym (szkolnym. rowieSniczym-

etc.)
b) Wsparcie psycho-pedagogiczne dzieci (os6b) z zaburzeniami rozwoju polega

na pracy indywidualnej z dziecmr/osobami (wyr6wnywanie deficyt6w

rozwojowych wynikaj4cych z niepelnosprawnosci) oraz na pracy z rodzicami-

potega;acej na om6wieniu faz rozwoju, typowycl-r zachowan wystgpuj4cych w

obrgbie po szcze golnych zabur zen r ozw oiowych'

II.

TII.
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c) Zajgciamaj4 charakter indywidualny, s4 realizowane w bloku I godzinnym, w
okresie kwieciefl 2011 - marzec 2019. W realizacjg jednego za.iEcia jest

zaangaZowanych j e den te rapeuta.

2. IloS6 zajgc do zrealizowania w danym miesi4cu kalendarzowym okreSla na

pocz4tku kaZdego miesi4ca koordynator zajE(, i grup terapeutycznych.

3. Zajgcias4 prowadzone w oparciu obazE lokalow4 przy ul. Saskiej 54 i 56 orazul.

Gozdzikowa l1 w Rzeszowie.

4. Potencjalny wykonawca jest zobowr4zany:

a) do wspolpracy z koordynatorem zajEc i grup terapeutycznych w zakresie

ustalani a termin6w r eahzacii zai 9c ot az e wentualny ch zmian,
b) uzupelniania na brea4co obowi4zuj4cej dokumentacji terapeutycznej oraz

ewidencji, kt6ra stanowi podstawg do rozhczenia zrealizowanych godzin

terapii.

5. Kwalifikacje prowadz4cego zajgcia:

a) Obligatoryjne: ukofczone studia wylsze magisterskie na kierunku:

psychologia lub pedagogika lub pedagogika specjalna

b) Fakultatywne:

wykazanie sig doSwiadczeniem w prowadzeniu zaj96 terapeutycznych z

osobami z autyzmem w placowkach specjalistycznych, instytucjach,

organizacjach zajmujqcych sig edukacj4 os6b z autyzmem, terapi4 os6b z

autYzmem.

ww. doSwiadczenie nalezy udokumentowac w formie zalwradczenra

(rekomendacji), lub Swiadectwa pracy, lub innego dokumentu

wystawion e go przez danE plac6wkq (instytucj q. organ izail)'

tV. Warunki udzialu w postqpowaniu

l. Zamowrenie nie moae zostac udzielone podmiotom powi4zanym osobow'o lub

kapitalowo z Zamawiaj4cym lub osobami upowaZnionymi do zaci4gania

toio*r4tuLi w imieniu Zamaw\aj4cego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu

Zamawiaj4cego czynnoSci zwiEzane z prz:-gotowaniem i przeprow'adzeniem

procedury wyboru Wykonawcy, w szczegolno5ci poprzez"

l) uczestnictwo w sp6lce jako wsp6lnik spolki cywilnej lub spolki osobowej.

2) posiadanie udzialow lub co najmniej 10% akcji,

3) pelnienie funkcji cz\,onkaorganu nadzorczegolub zarz4dzajEcego. prokurenta,

pelnomocnika,

4) pozostawanie w zwi1zku mal2enskim. w stosunku pokrewieflstwa lub. 
powinowactwa w linii prostej, pokrewiefstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia. opieki lub

kurateli.

2. Potencjalny Wykonawcazobowr4zany jest zalEczyc do oferty:
l) oSwiadczenie o braku powr4zan kapitatowycl-r lub osobowych, o kt6rych

mowa w ust. I stanowi4ce zal4cznrk nr 2 do zapytania;
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kserokopie dokument6w potwierdzajEcych kwalihkacje okreSlone w czgSci Iil.
pkt 5 lit a) i b);
oSwiadczenie dla cel6w ustalenia obowi4zku ubezpieczeh spolecznych

stanowi4ce zal1cznik nr 3 do zapytania (nie dotyczy osob zatrudnionych w
Stowarzyszeniu SOLIS RADIUS - Rzesz6w w ramach umowy o pracE).

Oferent ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany slwrerdzic ,,za

zgodnoS6 z ory gtnalem" dokumenty potwie r dzajqce j ego kwalifi kacj e.

Potencjalny wykonawca zobowi4zany jest do osobistego wykonywania
przedmiotu umowy.

V. Termin realizacji zam6wienia

Zlecenie przeprowadzenia zajgc dla beneficjent6w objgtych wsparciem w ramach

projektu obej muje o kresy :

od stycznia 2018 r. do marca 2018 r. (umowa od stycznia lub lutego 2018)

orl kwietnia 2018 r. do marca 2019 r, (umou,a.od kwietnia 2018 z zaslrzezenient

czgSc VIII. pkr 5)

VI. Termin i spos6b skladania ofert

1. Oferlg naleLy zloTyc na formularzu stanowi4cym zal4cznik nr 1 do zapytania

wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawraj4cego w terminie do

26 stycznia 2018 r. do godziny 10.00.

2. Ofertg moZna dorgczyc Zamawiai4cemu:

a) OsobiScie 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 zlolenia

oferty uznaje sig za zachowany. jezeli oferta wplynqla do Zamawiaj4cego

przed terminem okre5lonym w ust. 1.

Oferent ponosi odpowiedzialnoSi za dotzymanie terminu dostarczenia oferty.

Oferta i wszystkie zat4czniki winny byc podpisane przez osobg uprawnion4 do

reprezentacj i.

Wraz z ofertq nale2,y zlo|yc wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia.

JeleIi zlolone oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupelnienia lub

wyjaSnienia, Zamawiajqcy, o ile uzna to za zasadne, moze wyznaczyc

dodatkowy termin nazLozenie uzupelnieri lub wyjaSniefi.

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu

faktycznego z przedloZonymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym r6wnieZ

/")

3'r
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6.

7.
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poptzez wezwanie oferenta do wyjaSnienia tresci dokument6w lub

przedlozenia dodatkowych dokument6w.

VII. Kryterium wyboru ofertY

Zamawiaj4cy dokona oceny ofert ,,X" na podstawie kryterium: cena ,,C" +

doSwiadczenie w iloSci oSrodk6w: ,,D"

X=C+D

Maksymaln1 hczbE 60 punkt6w w krl'terium C o:rzyma Wykonawca, ktory

zaproponuj e najni1sz4ceng, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj4 odpowiednio

mniejsz4 liczbg punkt6w obliczon4 zgodnie zponi2szym wzorem:

C = (Kcon / Kcou) x 60 Pkt
gdzie

KCon: Ks + Kp

KCob: Ks + Kp

Kp:fe+fr+w+fp

Kcon - koszt calkowity oferty najtafszej

Kcou - koszt calkowity oferty badanej

Ke - koszt brutto ofertY

Kp - koszty pracodawcy obliczone na podstawie ceny brutto oferty

fe - ubezpieczenie emerytalne : 9,1 6Yo Ke

fr - ubezpieczenie rentowe: 6,500/oKe

w - ubezpieczenie wypadkowe: 0,93olo Ke

fp - fundusz pracy ; 2,45%o Ke

Oferta w odniesieniu do tego kryterium moZe uzyskai maksimum 60 pkt

W kryterium D nie okreSla siE maksymalnej liczby punkt6w. Liczba punkt6w zaleLy

od doSwiad czenia w realizacj i zai1t, terapeutycznych z osobami z autyzmem w danej

iloSci plac6wek specjalistycznych zaimujqcych sig edukacj4 os6b zautyzmem' terapi4

os6b z autyzmem.

Za wykazanie sig doSwiadczeniem ,,D" w realizacji zajq1, terapeutycznych z osobami

z autyzmem w jednej plac6wce specjalistycznej zajmuj4cei edukacj4 os6b z

autyzmem, terapiq os6b z autyzmem oferent otrzyma 10 pkt'

V[I. Postanowienia kor{cowe

l. O wyborze oferty Zamawiajqcy powiadomi niezwlocznie wszystkie podmioty'

kt6re zloZyly oferty, za po6rednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w

ofercie adres e-mail.

2. Zamawtaj4cy wybierze nie wigcej ni|ttzech oferent6w'



3. Oferta nie spelniaj4ca wymagafr fonnalnych lub merytorycznych niniejszego

zapytanra w szczeg6lnoSci zloZona po terminie, niekompletna lub nie bqd4ca

ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zawieraj4ca inne

r o zp o znane ni eprawidlowo Sci, zo stanie o drzucona bez j ej ro zpatrywania.

4. ZamawrajEcy nie przewiduje procedury odwolawczei. Z tytutu odrzucenia

oferty wykonawcom nie przysluguj4 Zadne toszczenra przeciwko

Zamawraj4cemu.

5. ZamawiajEcy mole nie wybrac zadnej oferty lub zmodyfikowai treSi

zapytania ofertowego, w szczegolnoSci ze wzglgdu na koniecznoSc usunigcia

wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagaf powszechnie

obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji wiqZ4cych

Zamawiaj4cego, oraz o ile okaze sig to konieczne do prawidlowej realizacji

zadania lub przedmiotu zapytania (w szczeg6lno6ci ze wzglgdu na naleZyI4

jakoSi wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodnoSi z celami zadania),

albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania. Infbrmacja o

zmianie treSci zapytania zostanie zamieszczona na stronie internetowej

ZamawiajEcego znajduj4cej sig pod adresem: http://solisradius.pl/. W

przypadku modyfikacji tresci zapytania zostanie przedlulony termin skladnia

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

wyslano zapylanre ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.

6. W przypadku, gdy kllka zlolonych ofert otrzyma tg sam4 maksymaln4 iloSc

punkt6w. o wyborze oferty w pierwszej kolejnoSci zdecyduj4 wykazane

wy1sze kwalifikacje i doSwiadczenre zawodowe, a w nastQpnej najniZsza cena.

Zamawiaj4cy podejmie negocjacie z Wykonawcami, kt6rzy zlozyh takt'e

oferty. Wynegocjowanie ceny najnilszej prowadzii bqdzie do zawarcia

umowy z WykonawcE, z zasftzezeniem pkt 5 powyzej.

7. Z Wykonawc4. ktory przedstawi najkorzystniejsz4 ofertg. zostanie zawarta

umowa.

JeZeh Oferent, kt6rego oferta zoslala wybrana. uchyla sig od zawarcra umow-ry.

Zamawralqcy moze wybrad naj korzystniej szq spoSr6d pozostalych ofert-

9. Zal4cznlki do zapytania ofertowego stanowi4:

1) Formularz ofertowy - zalacznrk N l -

2) OSwiad czenie o braku powi4zan kapitalowych lub osobow-vch -
zal4cznrk m 2,

3) Oswiadczenie dla cel6w ustalenia obow'i4zku ubezpieczeri spolecznych

-zalqcznikm 3

l0.WyjaSnienia i informacje dotycz4ce zapytaniaofertowego moZnauzyskac pod

Z upowaznienia

8.

Stor,,,arz1'szeria SOi[ 
r

ntgr inz. nr*lai

nr telefonicznym 513 071 130.

SKARB
Sypieh


