
Rzesz6w, dnia20 stycznia 2020 roku

Szanowni Pafstwo!

W z.wi4z.ku z, reahzacj4 proiektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLN RADIIJS",
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Paristwowego F-unduszu Rehabilitacji Osob

Nicpelnosprawnych w ramach konkursu 112018, wykonywanego na podstawie umowy
o dolirransowanie numer ZZOl000l56l09lD z dnia 29 kwietnia 2019 r., ZarzEd

Rzeszowskiego Stowarzyszenra naRzecz Dzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS
RADIUS w Rzeszowie zwraca siE z zapytamem ofertowym na czgSciow4 realizacjg

zam6wienia przez wykonawcow polegaj4cego na przeprowadzaniu z,ajE(, terapeutycznych w
zakresie treningu kompetencji spolecznych, trening6w umiejgtnoSci spolecznych oruz terapii
psychologiczno-pedagogicznej dla beneficjent6w objgtych wsparciem zgodnie z ww.
projektem zwanego dalej,,projektem".

Nazwa i adres ZamawiajAcego

Rzcszowskie Stowarzyszenie na Rz,ecz Dzieci Niepelnosprawnych
i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie

ul. Saska 56

35 630 Rzeszow

Tryb udzielenia zamriwienia

Zamowienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Zamawiaj4cy nie podlega
przepisom ustawy z dma29 slycznia2)}  r. Prawo zamowieh publicznych.

lII. C)pis przedmiotu zam6wienia

l) l'rening umiejgtnoSci spolecznych i komunikacyjnych:
a) Celem trening6w umiejgtnoSci spolecznych i komunikacyjnych jest poprawa

iakoSci komunikacji beneficjent6w z r6wieSnikami oraz w Srodowisku
rodzinnym. Podczas zajqc uczestnicy ucz4 sig spolecznego funkcjonowania
oraz wypelniania 16l spotecznych. Zdobywaj4 umiejgtnoSci prawidlowego
odczytywania intencji innych oraz umiejgtnoSci zwi4zanych z rozumieniern
relacji zachodzqcych w grupie r6wieSniczej. Podczas treningu rozwijane s4

kompetencje jgzykowe niezbgdne do komunikowania sig z otoczeniem.
b) Zajgcia prowadzone s4 w oSrodku terapeutycznym, a nastgpnie mog4 byc

prowadzone w r62nych Srodowiskach i w r6znych miejscach w zale2noSci od
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cwiczonych umiejgtnoSci spoleczno - komunikacyjnych np.: poczta, sklep,
kawiarnia, kino, podr62 Srodkami komunikacj i.

c) Zajgcia, s4 realizowane w bloku I godzinnyfr, w okresie kwiecieri 2019 -
marzec 2021. W realizacjg jednego zilEcia jest zaangazowanych dw6ch
terapeut6w. WielkoS6 grupy terapeutycznej od 5 do 8 beneficjent6w
ostatecznych.

2) Trening kompetencji spolecznych:

a) Celem gl6wnym treningu jest nauka jak nilbardziej prawidlowego
funkcjonowania w grupach spolecznych i w rolach spolecznych

W ramach treningu kompetencji spolecznych beneficjenci zdobywaj4
umiej gtnoSci komunikacyj ne, poznawcze j ak r6wniez umiej gtnoSci niezbgdne
do realizowania 16l spolecznych. Gl6wnie podczas zajE| sq rozwijane te

cechy, ktore wi424 sig z tzw. Teori4 umyslu, pozwalaj4c4 rozumiei prawa
zachodz4ce w kazdej spolecznoSci. Beneficjenci takile wzajemnie sig

wspieraj4, dziel1 sig doSwiadczeniami i trudnoSciami na jakie napotykaj4
bgd4c doroslymi osobami ze spektrum attyzmu. Nacisk jest poloZony na
poprawg relacji spolecznych, zar6wno tych w rodzinie, jak i tych
r6wieSniczych. Zqgcia prowadzone s4 w oSrodku terapeutycznym, a nastgpnie
mogQ by6 prowadzone w r6znych Srodowiskach i w roZnych miejscach w
zalelnoici od kompetencj.i spolecznych beneficjent6w np.: kino, silownia inne
miejsca publiczne.
Zqgcia, s4 realizowane w bloku 2 godzinnyffi, w okresie kwiecieri 2019 -
marzec 2021. W realizacjg jednego zqEcia jest zaangazowanych dw6ch
terapeut6w. WielkoSi grupy Ierapeutycznej do 6 benefrcjentow ostatecznych.

3) Terapia psychologi czno - pedagogiczna:

1) Celem terapii psychologiczno - pedagogicznej jest przede wszystkim poprawa
funkcjonowanra zarowno spolecznego, poznawczego jak i emocjonalnego
dziecka w rirodowisku rodzinnym i poza rodzinnym (szkolnym, r6wieSniczym,
etc.)

2) Wsparcie psycho-pedagogrczne dzieci (os6b) z zaburzeniami rozwoju polega
na pracy indywidualnej z dziecmilosobami (wyr6wnywanie deficyt6w
rozwojowych wynikaj4cych z niepelnosprawnoSci) oraz na pracy z rodzicamr,
polegaj4cej na omowieniufaz rozwoju, typowych zachowah wystgpuj4cych w
obrgbi e p o szcze golnych zabur zen r o zw ojowych. - -

3) Zajgcia maj4 charakter indywidualny, s4 realizowane w bloku I godzinnym, w
okresie kwiecief 2019 - marzec 2021. W realizacjg jednego zajgcia jest
zaangtzowanych j ed en terapeuta.

4) IloSc zajgi do zrealizowania w danym miesi4cu kalendarzowym okreSla na
pocz4tku kaldego miesi4ca koordynator zajgc i grup terapeutycznych.

5) ZajEcia s4 prowadzone w oparciu o bazg lokalow4 przy ul. Saskiej 54 i 56 oraz ul.
GoZdzikowej 11 w Rzeszowie.

6) Potencjalny wykonawca jest zobowi4zany:
a) do wsp6lpracy z koordynatorem zajgc i grup terapeutycznych w zakresie

u stal an i a termin6 w r e alizacj r zaj g c onz ewentual ny ch zmran,

b)

c)
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b) uzupelniania na bteZ1co obowi4zuj4cej dokumentacji terapeutycznej oraz
ewidencji, kt6ra stanowi podstawg do rozliczenia zrealizowanych godzin
terapii.

7) Kwalifikacje prowadz4cego zajgcia:
a) Obligatoryjne: ukofczone studia wyZsze magisterskie na kierunku:

psychologia lub pedagogika lub pedagogika specjalna

b) Fakultatywne:

Posiadanie ukoriczonego szkolenia (kursu) w zakresie treningu
umiej gtnoSci spolecznych.

Posiadanie ukofczonego (szkolenia) Kursu III stopniowego Stosowanej

Anabzy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum

autyzmu.

wykazanie sig doSwiadczeniem w prowadzeniu zajgc terapeutycznych z

osobami z autyzmem w plac6wkach specjalistycznych, instytucjach,

organrzailach zajmuj4cych sig edukacj4 os6b z autyzmem, terapi4 os6b z

autyzmem.

ww. doSwiadczenie naIe?y udokumentowad w formie zalwiadczenta
(rekomendacji), lub Swiadectwa pracy, lub innego dokumentu

wystawion ego przez dan4 plac6wkg (instytucj g, organizacjg).

IV. Warunki udzialu w postgpowaniu

1. Zamowienie nie mole zoslac udzielone podmiotom powi4zanym osobowo lub
kapitalowo z Zamawiaj4cym lub osobami upowaznionymi do zaciqgania
zobowi4zari w imienru Zamawiaj4cego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu
T,amawiajEcego czynnoSci zwr1zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, w szczeg6 InoSci poptzez:

l) uczestnictwo w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6tki osobowej,

2) posiadanie udzial6w lub co najmniej l0o/o aki1i,
3) pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczegolub zarz1dzajqcego, prokurenta,

pelnomocnika,

4) pozostawanie w zwrqzku malzenskim, w stosunku pokrewiefstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

2. Potencjalny Wykonawcazobowtqzany jest zalEczyc do oferty:
l) oSwiadczenie o braku powr1zan kapitalowych .lub osobowych, o kt6rych

mowa w ust. 1 stanowi4ce zalqcznlk nr 2 do zapytanra;
2) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych kwalifikacje okreSlone w czgSci III.

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

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

3. Oferent ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany stwierdzil ,,za
z go dno S d z ory ginalem" dokumenty p otwie r dzaj Ece j e go kwal ifi kacj e.
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4. Potencjalny wykonawca zobowi1zany iest do osobistego wykonywania
przedmiotu umowy.

V. 'Iermin realizacji zam6wienia

Llecenie przeprowadzenia zajg( dla beneficjent6w objgtych wsparciem w ramach

projektu obej muje o kresy :

od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r. (umou,a od stycznia lub lutego 2020)

od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r. (umowa od ht,ietnia 2020 z zas'trze2eniem

czgit VIil. pkt 4)

VI. Termin i sposrib skladania ofert

1. Ofertg nale?y zloLyc na formularzu stanowi4cym zalEcznik nr I do zapylania

wrazz wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawraj4cego w terminie do

28 sfycznia 2020 r. do godziny 10.00.

2. OfertE molna dorEczy c Zamawraj4cemu:

a) OsobiScie pod adresem do korespondencji Zamawiaj4cego, w godzinach

pracy, tj. w dni powszednie od 7.30 do 15.30.

b) Poczt4lkurierem na adres do korespondencji, przy czym termin z.loi.enia

oferty uznaje siE za zachowany, jeheli oferta wplyngla do Zamawiaj4cego

przed terminem okreSlonym w ust. l.
3. Oferent ponosi odpowiedzialno56 za dotrzymanie terminu dostarczenia ol'erty.

4. Oferta i wszystkie zat4cznrki winny byi podpisane przez osobg uprawnion4 do

reprezentacji.

5. Wraz z ofert4nale2y zlotyc wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia.

6. Jeheli zlolone oSwiadczenie lub dokumenty =yymagaj4 uzupelnienia lub

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

dodatkowy termin nazloZenie uzupelnieri lub wyjaSnief.

7. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu

faktycznego z przedlozonymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym rowniez

poprzez wezwanie oferenta do wyjaSnienia treSci dokumentow lub

przedlolenia dodatkowych dokument6w.

VII. Kryterium wyboru ol'erty

Zamawiaj4cy dokona oceny ofeft ,,X" na podstawie krytcrium: cena ,,C" 'l ukoticzone

studia WZsze magisterskie o kierunku psychologia ,,P" * ukonczony kurs trenera
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umiejgtnoSci spolecznych ,,Tus" * ukoficzony kurs III stopniowy pn.: ,,Stosowana
Anahza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem ,,SAZ" +
doSwiadczenie w realizacjt zajEc terapeutycznych z osobami z autyzmem w plac6wce

specjalistycznej zajmuj4cej si, terapi4 os6b z autyzmem: ,,D"

X=C+P+Tus*SAZ+D

Maksymaln4 liczbg 50 punkt6w w kryterium C otrzyma Wykonawca, kt6ry
zaproponuj e najni2szq ceng, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj4 odpowiednio
rnn i ej sz4 liczbg punkt6w obliczon4 zgodni e z ponilszym wzorem :

C = (Kcon / Kcou) x 50 pkt
gdzie

K6on=KB+Kp
K(i,b = Ks 1- Kp

Kr' fe+ft-t-wl fp

Kcon - koszt calkowity oferty najtanszej

Kcot, - koszt calkowity oferty badanei

K3 -- koszt brutto ofer-ty

Kp __ koszty pracodawcy obliczone na podstawie ceny brutto oferty
Ib ubezpieczenie emerytalne: 9,76%o Ks
fr - ubezpieczenie rentowe: 6,50% Ks
w - ubezpi eczenie wypadkowe: 0,67 oh Ks
[p - fundusz pracy: 2,45o/o Ks
Ol'erla w odniesieniu do tego kryterium moze uzyskac maksimum 50 pkt

Za spelnienie kryterium P zostanie ptzyznanych 15 punkt6w.
Za spelnienie kryterium Tus zostanie przyznanych 15 punkt6w.
Za spelnienie kryterium SAZ zostanie przyznanych 15 punkt6w.
Za spelnienie kryterium D zostanie przyznanyah 20 punkt6w.

Postan owienia koricowe

L O wyborze oferty Zamawiajqcy powiadomi nieiwlo cznie wszystkie podmioty.
ktore zloLyly oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.

2 Oferta nie spelniaj4ca wymagari formalnych lub merytorycznych niniejszego
zapytania w szczeg6lnoSci zlo2ona po terminie, niekompletna lub nie bgd4ca
ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zawieraj4ca inne
r ozpoznane nieprawidto woSci, zo stanie odrzucona bez j ej rozpatrywania.

3. Zamawiaj4cy nie przewiduje procedury odwolawczej. Z tytllu odrzucenia
oferty wykonawcom nie przysluguj4 Ladne roszczenia przeciwko
Zamawrajqcemu.

4. Zamawiajqcy mole nie wybrac Zadnej oferly lub zmodyfikowai tresc

z.apytania ofertowego. w szczcgolnoSci ze wzglgdu na koniecznoSi usunigcia
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SOLIS RADIUS ]

Rzeszowskie Slowazyszenie Na Rzecz Dzieci
Niepelnosprarlnych i Autystycznych

35-630 Rzeszow, ul. Saska 56
tet. 691 587 945 NtP 8.13_31_15_580
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wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagaf powszechnie

obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji wi4z4cych

Zamawraj4cego, oraz o ile oka2e siE to konieczne do prawidlowej realizacji

zadania lub przedmiotu zapytania (w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na nale?yI4

jakoSi wykonania przedmiotu zapytanta oraz jego zgodnoSc z celami zadania),

albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadanta. Informacja o

zmranre tresci zapytania zostanie zamiesz,czona na stronie internetowej

Zamawraj4cego znajdujEcej sig pod adresem: bttp;11-q--ql-isradiui.pl/. W

przypadku modyfikacji treSci zapytania zostanie przedlulony termin skladnia

ofert, a takle o zmianie z,ostanE poinformowane podmioty, do kt6rych

wyslano zapytanie ofcrtowc lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.

W przypadku, gdy krlka zloilonych ofert otrzyma tg sam4 maksymaln4 iloSi

punkt6w, o wyborze oferly w pierwszej kolejnoSci zdecyduj4 wykazane

wyhsze kwalifrkacje i doSwiadczenie zawodowe, a w nastgpnej najnizsz,a cena.

Zamawiaj4cy podejmie negocjacje z Wykonawcami, kt6rzy zlozyli takie

oferty. Wynegocjowanie ceny najnilszej prowadzii bgdzie do zawarcia

umowy z Wykonawc4, z zastrzezeniem pkt 4 powyzej.

Z Wykonawc4, kt6ry przedstawi najkorzystniejsz4 ofertg, zostanic zawarra

umowa.

Jeaeh Oferent, kt6rego oferta zoslala wybrana, uchyla sig od T.awarcra LlffIowy,

Zamaw raj 4cy mo 2e wybrai naj korzy stn iej sz4 spo 516 d p o zo staly ch o 1trt.

Zal4cznlki do zapytania ofertowego stanowi4:

l) Formularz ofertowy - zalEczniknr l,

2) Oswiadczenre o braku powiqzaf kapitalowych lub osobowych

zalqcznrknr 2;

3) Oswiadczenie dla cel6w ustalenia obowi4zku :ubezpreczeri spolecznych

- zaL4cznrknr 3

WyjaSnienia i informacie dotycz4ce zapytania ofertowego mozna uzyskai pod

nrtelefonicznym 513 071 130.
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EPREZES

Jozef Babis


