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Rzesz6w, dnia27 marca 2018 roku

Szanowni Paristwo!

w zwiqzku z rcalizacj4 projektu pn. ,,osrodek Terapeutyczny soLIS RADIUS,,.
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Paflstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepeinosprawnych w ramach konkursu 212016: Kurs na samodzielnoSc - zwigkszanie
aktywnoSci os6b niepelnosprawnych w 2yciu spolecznym, realizowanego na podstawie
umowy o dofinansowanie numer ZZOl000l25l0glD z dnia 22 czerwca 2017 r., Zarz4d
Rzeszowskiego Stowarzyszenia naRzecz Dzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS
RADIUS w Rzeszowie zwraca sig z zapytaniem ofertowym na czgscio wq realizacjg
zamowienia przez wykonawc6w polegaj4cego na przeprowadzanitt wybranych zajg(
terapeutycznych dla beneficjent6w objgtych wsparciem zgodnie z ww. projektem zwanego
dalej ,,projektem".

Nazwa i adres Zamawiaj?cego

Rzeszowskie stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepeinosprawnych
i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie
ul. Saska 56

35 - 630 Rzesz6w

Tryb udzielenia zam6wienia

Zamowienie udzielane jest w trybie zapyranra ofertowego . Zamawiaj4cy nie podlega
przepisom ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. praw.o zamowiehpublicznych.

III. Opis przedmiotu zam6wienia

1) Grupowe zajgciaterapeutyczno - edukacyjne wybranymi metodami:
a) celem zajgc jest przede wszystkim wyr6wnywanie deficyt6w rozwojowych

wynikaj4cych z niepelnosprawnosci. W ramach rych zajg( wykorzysty*o.r. ,4
elementy rc2nych metod terapeutyczny m.in. W- Scherborne, Kniil'u. M.tody
Dobrego Startu, Paula Denisona itp. Na zajgciach dzieci ucz4 siE wsp6lpracy
w grupie, prawidlowej komunikacji z r6wieSnikami oraz radzenia sobie w
sytuacj ach zwi4zany ch z ryw alizacj E.

b) Podczas zaiE( w zalehnosci od potrzeb uzywane s4 rolne pomoce
terapeutyczne. Zajgcia maj4 charakter zaplanowany i kolejne s4 uzupelnieniem
wczeSnieiszvch.
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c) Zajgcia. s4 realizowarle w bloku 1 godzinnyffi, w okresie kwiecierl 20lg
marz,ec 2019. w redizacjg jednego zajgcia bgdzie zaangalow,anycS dwoch
terapeutow. wielkosi grupy terapeutycznej od 3 do g benefrcientow
ostatecznych.

2) Terapia za.jgciowa - grupowa:
a) Celem terapii za.igciowej jest przcde wszystkim ogolle usprawnienie

codziennego funkcj onowania. Rozwi i a umie.j gtnoSci wykonywania czylno6ci
Zycia codziennego oraz zaradnoSci osobistej w tym samoobslugi. poprzez.
terapig zajgciow4 poprawiaj4 sig czynnoSci motoryczne beneficjenta. rozwija
sig sprawnoSi psychofizycznqniezbgdn4 w dalszych etapach rozwoju dziecka.
Poprzez terapig zajgciow4 kompensowane s? deficyty *yniku14.. z.
niepelnosprawnoSci

b) Podczas zajEc w wykorzystywane s4 ro2nego rodzaju techniki z.wi4zane z.csztuk4, rgkodzielnictwem oraz elementy rehabilitacj i zwiqzanej
usprawnianiem rqk. Z'ajEcia maja charakter r6znorodny, w zalehnoSci od
wstgpnych umiejgtnoSci beneficjenta. Podczas zajg( wykorzystywane s4 ro2ne
pomoce papiernicze, malarskie, garncarskie. itp.

c) Zapcia, s4 realizowan3 w bloku 1 godzinnyp. w okresie kwieciep 20lg -
marzec 2019' W reali:zacjg jednego z.a.iqcia bqdzie z.aangalowanycl.r dw6ch
terapeutow. wielkosi grupy lerapeutycz'e.i od 3 do g beneficientow
ostatecznych.

3) IloSi zajgc do zrealizowania w danym miesi4cu kalendar.zowym okreSla na
pocz4tku kazdego miesi4ca koordynato r zalEc i grup terapeutycznych.

4) ZajEcia s4 prowadzone w oparciu o bazE lokalow4 przy ul. Sar;kiej 54 i 56 oraz ul.
Gozdzikow4 1l w Rzeszovzie.

s)

6)

Potenc.i alny wykonawca j es;t zobow iqzany :

a) do wsp6ipracy z koordynatorem zaiqc i grup terapeut),czn1,ch w zakresie
ustalania termin6w rcalizacji zaiqc oraz ew.entualnvch znrieLn.

b) uzupetniania na bie24r:o obowi4zujqcej dokumentacji lerapeutr,czne.j o1-az
ewidencji. kt6ra stanowi podstawg do rozliczenia )rea:izov,anl.ch godzin
terapii.

Kw'al ifl kac.i e prow.adz4cegc, zajqcia:
a) obligatorf ine: ukoflczone studia wvzsze 11a kierunkur: pedagogika lub

pedagogika specjalna lub uprawniaj4ce do u'ykony'wania zaLwodu nauczvciel.
b) Fakultatywne:

ukoficzony kurs w zakresie ..Stosowan a Analiza Zachow.ania \\. pracy
terapeutvcznej z osobami z autyzmem".
w'ykazanie sig doSr.viadczeniem w prowadzeniu zajgc terapeutr.cznych z
osobami 7 auryzrrtem w plac6wkach specjalistycznych. instytucjach.
organizacjach zajm'i4cych sig edukaci4 os6b z autyzmem. terapi4 os6b z
autyzmem.

w14'. doSwiadczenie nale2.y udokumentor.l,ai w forrnie zaswiadczenia
(rekomendacji) wristawionego p'zez. dan4 pracow.kg (inst1,tuc.ig.
organizac-ig).



IV. Warunki udzialu w postgpowaniu

l ' Zamowienie nie moile zostac udzielone podmiotom powi4zanym osobowo lub
kapitalowo z Zamawiaj4cym lub osobami upo-uzniony-i do zacia,gania
zobowiqzari w imientu ZamawrajEcego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu
Zamawiaj4cego czynnoSci zwrEzane z przygotowaniem i pir.pro-adzeniem
procedury wyboru Wykonawc y, w szczeg6lnoSci poprzez:
7) uczestnictwo w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6tki osobowej,
8) posiadanie udzial6w lub co najmniej lTyo akcji,
9) pelnienie funkc.ii czlonka organu nadz.orczego lub zarzqdza.j4cego, prokurenta,

pelnomocnika,

l0) pozostawanie w zwi4zku malzeriskim, w stosunku pokrewieirstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewiefstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

2. Potencjalny wykonawc a zobowiEzany.iest .zarqczyc do oferty:
I ) oSwiadczenie o braku powiEzan kapitalowych lub oiobowych, o kt6rych

mowa w ust. I stanowi4ce zal4cznik nr 2 do zapytaniaa
2) kserokopie dokument6w potwierdzajqcychtcwAinhcle okreslone w czgsci IIL

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

stanowi4ce zal}cznik rrr 3 do zapytania (nie dotyczy os6b zatrudnionych w
Stowarzyszeniu SOLIS RADIUS - Rzeszow w ramach umowy o prace).

3' oferent ubiegaj4cy sig o udzielenie zamowienia jest zobligowany stwierdzii ..za
zgodno sc z ory ginalem" dc,kumenty potwi e r dzai qlej e go krrJa ifi kacj e.

4' Potencjalny wykonawca zobowi 4zany jest do osobistego wykony'w.ania
przedmiotu umowy.

V. Termin realizacji zamriwienia

Zlecenie przeprowadzenia zajEc d|a beneficjentow objgtych wsparciem w ramach
projektu obej muje okresy :

od kwietnia 2018 r. do marca,1019 r. (z zastrzezeniem czgst wII. pkt 5)

VI. Termin i spos6tr skladania ofert

1. Ofertq nale?y zloLyc na formularzu stanowi4cym zalqcznik nr I do zapytania
wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie ZamawiajEcego w terminie do
5 kwietnia 2018 r. do godziny 10.00.

2. Ofertg mo2na dorgczyc ,Zamawiajqcemu:

a) OsobiScie pod adresem do korespondencji Zamawiaj4cego, w godzinach
pracy, d. w dni powszednie od 7.30 do 15.30.
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b) Poczt{kurierem na adres do korespondencji, przy czym termin zlo2enia
oferty uznaje siE za zachowany, jezeli oferta wplyngla do zamawiaj4cego
przed terminem okreSlonym w ust. 1.

Oferent ponosi odpowiedzialnoSi za doftzymanie terminu dostarczenia oferty.

oferta i wszystkie zalEcznlki winny byc podpis ane przez osobg uprawnion4 do
reprezentacji.

wraz z ofert4 nale?y zlozyc wszystkie wskazane dokumenty i oswiadczenia.

Je1eli zlo2one oswiadczenie lub dokumenty wymagai4 uzupeh-rienia lub
wyjasnienia, zamawiai4cy, o ile uzna to za zasadne, moze wyznaczyc
dodatkowy termin na zloilenie uzupelnieir lub wyjaSnieri.

zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu
faktycznego'z przedlozonymi dokumentami i oswiadczeniami. w tym r6wniez
poprzez wezwanie oferenta do wyjaSnienia treSci dokument6w lub
przedlo2enia dodatkowych dokument6w.

VII. Kryterium wyboru oferty

zamawiai4cy dokona oceny ofen,,X" na podsta.wie kryterium: cena,,c" * ukoficzony
kurs III stopniowy pn.: ,,stosowana Analiza Zachowania w pracy terapettycznej z
osobami z autyzmem ,,sAZ" + doswiadczenie w ilosci osrodk6w: -.D,'

X=C+SAZ+D

Maksymaln4 liczbg 50 punkt6w w kryteriurm C otrzyma Wykonawca. kt6ry
zaproponuje nainilszE ceng, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj4 odpowiednio
mniej sz4 liczbg punkt6w obliczon4 zgodnie z poni2szym wzorem :

C: (Kcon / Kcou) x 50 pkt
gdzie

KCon=Ke+Kp
Kcob: Ks + Kp

Kp:fe+fr+w+fp

Kcon - koszt calkowity oferty najtariszej

Kcon - koszt calkowity oferty badanej
Ks - koszt brutto oferty
Kp - koszty pracodawcy obliczone na podstawie ceny brutto oferty
fe - ubezpieczenie emerytalne: 9.760/o Ks
fr - ubezpieczenie rentowe: 6,50oh KB

w - ubezpieczenie wypadkowe: 0,930% Kg
fp - fundusz pracy ; 2,45o/o Ks
oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyskac maksimum 50 pkt

3.

T̂.

5.

6.

7.
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Za spelnienie kryterium SAZ zostanie przyznanych r 5 punkt6w.

W kry'terium D nie okresla sig maksymalnej liczby punkt6w. Liczbapunktow zaleLy
od doSwiadczenia w realizacji zajg( terapeutyc;rnych z osobami z. auryzmem w dane.i
iloSci placowek specjalistycznych zajmuj4cych rsiq edukacjq osob z aury7mctr1. terapiq
osob z autyzmem.

za wykazanie sig doswiadczeniem ,,D" w reali:racj i zajEc terapeutycznych z-osobami
z auryzmem w jednej plac6wce specjalistycznej zajmuiqcej edukacj4 osob z.

autyzmem, terapi4 os6b z autyzmem oferent otrz:yma l0 nkt.

Postanowienia koricowe

l ' O wyborze oferty Zamawiaj4cy powiadomi niezwiocznie wszystkie podnrioty.
krore zloLyly oi'erty. za poSrednictwem poczty elektroniczne.i. na wskazany w
ofercie adres e-mail.

2. zamawiaiqcy wybierze nie wigcej ni2 czterech ofbrent6w
3. Oferla nie spelniaj4ca wymagari formalrrych lr-rb merytorycznych ninie.jszego

7-apyrania w szczeg6lnoSci zlozona po terminie. niekompletna lub nie bgd4ca
ofert4 w rozumieniu przepisow prawa cywilnego albo zaw.ieraj4ca inpe
t oz'p oznane nieprawidlowoSci, zostanie o drzucona bez j ej rozpatryw ania.

4' ZamawiajEcy nie przewiduje procedury odwotawczej. Z tytulu odrzucenia
oferty wykonawcom nie przystuguLi4 zadne roszczenia rrrzeciwko
Zamawiaj4cemu.

5. z'amawiaiEcy moze nie wybrai 2adnej of'erty rub zmodyfikowac tresi
zapytania ofertowego. w szczeg6lnoSci z:e w'zglqdu na koniecznoSi usunigcia
wad zapytania. dostosowania zapyrania do wymagan powszechnie
obowi4zui4cych przepis6w prawa ltub innych regulacji wi4?4cych
Zamawiaj4cego. oraz o ile okaze sig to konieczne do pritwidiowej realizacji
zadania lub przedmiotu zapytania (w szczegolnoSci ze wzglgdu na nale2yLE
jakoSi w1'konania przedmiotu zapl'tania oraz.iego zgodnoSri z celami zad,ania)-
albo w przypadku nie otrzymania dofinansou'ania zadania. Infbrmacja o
zmianie treSci zapyania zostanie zanieszczona na stronie ilternetowej
zamawiaiqcego znajdui4cej sig pod adresem: http:i/solisradiqs.pll. w
przypadku modyfikacji treSci zapyrania z:ostanie przedluzony termin skladnia
ofert. a takze o zmianie zostanE poinformowane podmioty. do ktorych
wyslano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.

6. W przypadku, gdy kilka zlolonych ofert otrzyma tg sam4 maksynraln4 iloSc
punkt6w. o w'yborze oferty w pierwsz:ej kolejnosci zclecyduj4 w,ykazane
wltZsze kwalifrkacie i doSwiadczenie zawrdowe. a w nastgpnej najnizsza cena.
Zamaw'iajqcy podejmie negocjacje z Vy'1,'konarvcan-ri. ktorzy z.lo7,1,li takie
ofbr-ty. wynegocjowanie ceny najnizszej prowadzii bqdzie do .zawarcia

umowy z Wykonawc4, z zastrzezeniem pllt 4 powy2ej.
7. Z Wykonawc4' kt6ry przedstawi na.ikor:zystniejsz4 ofbrtg, zostanie zawarra

umowa.
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Je2eli oferent, kt6rego oferta zostalawybrana, uchyla sig od zawarciaumowy,
zamawiai 4cy mole wybrai naj korzystn iej szE sposr6d pozo starych o fert.
Zalyczniki do zapytania ofertowego stanowi4:

l) Formularz ofertowy - zalqczniknr I,

2) oswiadczenie o braku powipzan kapitalowych lub osobowych _
zal4czniknr 2,

3) oswiadczenie dla cel6w ustarenia obowi4zku ubezpieczeri spolecznych* zal4czniknr 3

10. WyjaSnienia i informacje
nr telefonicznym 513 071

dotyczqce zapytania ofertowego mo2na uzyska6 pod
I 30.
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