
SOLIS RADIUS 3

Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci

Niepelnosprawnych i Autystycznych
35-630 Rzesz6w. ul. Saska 56

tel. 691 587 94s NIP 813-31-15-580

Rzesz6w, dnia 20 kwietnia 2020 roku

Szanowni Paristwo!

w zwiEzku z realizacj4 projektu pn. ,,osrodek Terapeutyczny SQLIS RADIUS,,,
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepetnosprawnych w ramach konkursu 112018, wykonywqnego na podstawie umowy
o dofinansowanie numer ZZOl000l56l09lD z dnia 29 kwietnia 20lg r., Zarz4d,
Rzeszowskiego StowarzyszenianaRzecz Dzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS
RADIUS w Rzeszowie zwraca siE z zapytaniem ofertowym na czgsciow4 rcalizacjg
zam6wienia przez wykonawc6w polegajEcego na przeprowadzaniu zajg(, terapeutycznych w
zakresie treningu kompetencji spoleczr-rych, trening6w umiejgtnoSci spolecznych orazterapii
psychologiczno-pedagogicznej dla beneficjent6w objgtych wsparciem zgodnie z ww.
projektem zwanego dalej,,projektem".

I. Nazwa i adres Zamawiajqcego

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepelnosprawnych
i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie
ul. Saska 56

35 - 630 Rzesz6w

Tryb udzielenia zam6wienia

zapytania ofertowe go . Zamawiaj4cy ni e podlega
2004 r. Prawo zamdwieri publicznych.

m. Opis przedmiotu zam6wienia

I ) Trening umiejgtnoSci spolec{nych i komunikacyjnych:
a) Celem trening6w umiejg]tnoSci spolecznych i komunikacyjnych jest poprawa

jakoSci komunikacji b{neficjent6w z r6wieS4ikami oraz w Srodowisku
rodzinnym. Podczas zaj{,c uczestnicy ucz4 sig spolecznego funkcjonowania
oraz wypelniania 16l sgolecznych. Zdobywaj4 umiejgtnoSci prawidlowego
odczytywania intencji in]nych oraz umiejgtno5ci zwi4zanyeh z rozumieniem
relacji zachodz1cych w grupie r6wieSniczej. Podczas treningu rozwijane sq
kompetencje jgzykowe nipzbgdne do komunikow4nia siE z otoczeniem.

b) zajgcia prowadzone s4 lv osrodku terapeutycznym, a nastgpnie mog4 byi
prowadzone w r62nych Srodowiskach i w r62nych miejscach w zale2noSci od
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dwiczonych umiejgtnoSci spoleczno - komunikacyjnych np.: poczta. sklep.
kawiarnia, kino, podr62 Srodkami komunikacji.

c) Zajgcia, s4 realizowane w blokr-r I godzinnyfl, W okresie kwiecieri 2019 -
marzec 2021. W realizacjE jednego zajEcia jest zaangazowanych dw6ch
terapeut6w. WielkoSi grupy terapeutycznej od 5 do 8 beneflcientow
ostatecznych.

Trening kompetencj i spolecznych :

a) Celem gl6wnym treningr.t jest nauka jak naibardziej prawidlowego
funkcjonowania w grupach spolecznych i w rolach spolecznych

b) W ramach treningu kompetencji spotecznych beneficjenci zdobywaj4
umiejEtnoSci komunikacyjne, poznawcze jak rowniez umiejgtnoSci niezbEdne
do realizowania 161 spolecznych. Glownie podczas za.iqc s4 rozwijane te

cechy, kt<lre wi4z4 sig z tzw. I'eori4 umysiu, pozwalaj4c4 rozumiei prawa

zachodz4ce w kazdej spolecznoSci. Beneficjenci rak|e wzajemnie siq

wspierajE, dzielE sig doSwiadczeniami i trudnoSciami na jakie napotykaj4
bgd4c doroslymi osobami zc spektrun"I autyzmu. Nacisk jest polo2-ony na

poprawg relacii spolecznych, zar6wno tych w rodzinie. jak i tych
r6wieSniczych. Zajgcia prowadzone sE w oSrodku terapeutycznym, a nastgpnie
mogQ byi prowadzone w roznych Srodowiskach i w roznych miejscach w
zalelnofici od kompetencji spolec'znych beneficjent6w np.: kino, silownia inne

micjsca publiczne.
c) ZajEcia. s4 realizowane w blokLr 2 godzinnyffi, w okresie kwiecieri 2019 '

marzec 2021. W realizacjg jednego 'zilgcia jest zaangazowanych dw6ch
terapeut6w. WielkoSi grupy terapeutyczne.i do 6 beneficjent6w ostatecznych.

Terapia psychologi czno - pedagogiczna:

1) Celem terapii psychologiczno - pedagogicznej jest przede wszystkim poprawa
funkcjonowania zarowno spolecznego, poznawczego jak i emoc.jonalnego
dziecka w Srodowisku rodzinnym i poza roclzinnym (szkolnym" r6wieSr-riczym.

etc.)
2) Wsparcie psycho-pedagogiczne dzieci (os6b) z zaburzeniami rozwoiu polega

na pracy indywidualnej z dziecmriosobami (wyr6wnywanie delicyt6w
rozwojowych wynikaj4cych z niepelnosprawnoSci) oraz na pracy z rodzicami,
polegaj4cej na om6wieniu f'az rozwoju, typowych zachowah wystgpuj4cych w
obrgb ie poszcze golrr-r ych zabur zeh r ozw ojowych.

3) Zajqcia maj4 charakter indywidualny, s4 realizowane w blokr-r I godzinnym, w
okresie kwiecieri 2019 - marzec 2021. W realizacjg jednego zajgcia jest

zaangahowanych j eden terap euta.

4) IloSi zajgi do zreahzowania w danym miesi4cu kalendarzowym okreSla na
pocz4tku kazdego miesi4ca koordynator zajg( i grup terapeutycznych.

5) Zajgcia s4 prowadzone w oparciu o bazE lokalow4 przy ul. Saskiej 54 i 56 oraz ul.
Go2dzikowej i 1 w Rzeszowie.

6) Potencjalny wykonawca jest zobowiEzany:
a) do wspotpracy z koordynatorem zajgc i gmp terapeutycznych w zakresie

ustalania termin6w realizacii zajgc oraz ewentualnych zmian,

3)
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b) Lzupclniania na bte2'4co obowi4zuj4cej dokurnentacji terapeutycznej oraz
ewidencji, kt6ra stanowi podstawg do rozlicz,enia zrealizowanych godzin
terapii.

7) Kwalifikacje prowadz4cego zajgcia:
a) Obligatoryjne: ukoriczone studia wylsze magisterskie na kierunku:

psychologia lub psychoprofilaktyka lub pedagogika lub pedagogika specjalna
b) Fakultatywne:

- wykazanie sig doSwiadczeniem w prowadzeniu zajgc terapeutycz nycl-r z,

osobami z autyzment w plac6wkach spec.ialistycznych, instytucjach,
organizacjach zaimu.i4cych sig edukac.l4 os6b z autyzmem, terapi4 os6b z
autyzmem.

- ww. doSwiadczenie nalei,y udokumentowai w formie za|wiadczenia
(rekomendacji), lub swiadectwa pracy, lub innego dokumentu
wystawion e go przez dan 4 pl ac6wkg (instytucj g, organ izaclE).

Warunki udzialu w postgpowaniu

1. Zarn6wienie nie moze zostai udzielone podmiotom powi4zanym osobowo lub
kapitalowo z Zamawiaj4cym lub osobami upowaznion,ymi do zaci4gania
z'obowt4zai w imieniu Zamawiaj4cego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu
Zan-rawiaj4cego czyr-rnoSci zwrEzane z przygotowaniem i pir.pto*adzeniem
procedury wyboru Wykonawcy. w szczeg6lnoSci poprzcz:
l) uczestnictwo w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilne.i lub sp6lki osobowej.
2) posiadanie udzialow lub co najmniej 10% akcji.
3) pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz4dzajEcego,prokurenta-

pelnomocnika.

4) pozostaw-anie w z,wi1zku rnalzeflskim. w stosunku pokrewief,stwa lub
powinowactwa w lilrii prostej. pokrewieistwa lub pov,rinowactwa w. linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia- opieki lub
kurateli.

2. Potencjalrry wykonawc a zobowi4zany jest zal4czycdo oferty:
1) skan oSwiadczenia o braku pow'i4zari kapitalowvch lub osobowl,ch. o kt6rych

rnow.a w'ust. I stanowi4cv zal4cznik nr 2 do zap7"tania..
2) skan dokumentow'potwierdzaj4cl'cli kwalifikacje okreSlone w czgsci Ill. pkt 7

lit a) i b);
3) skan oSwiadczenia dla cel6w ustalenia obowi4zku ubezpieczeri spolecznvch

stanow'i4cy zal4cznik nr 3 do zapytania (nie dotyczy osctb zatrudnionych w
Stowarzyszeniu SOLIS RADIUS - Rzeszow *'ru-u.ir um,'wy o praca).

3. Potencjalny wykonawca zobowi q'zany jest do osobist,ego u,ykonl,rvania
przedmiotu unlow\'.

'I'ermin realizacji zam6wienia

Zlcccnic przepro\ryadzenia z.a1Et dla benefic.ient6u, objgtych wsparciem w, ramach
proj cktr,r obejmuje okres:

od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r.

V.



4

VI. 'l'ermin i spos6b skladania of'ert

1. Ofertg nale1y z.\o2y( na formularzu stanowi4cym zal4cznlk nr 1 do 'zapylania

wraz z wymaganymi dokumentami, na adres e-mail biuro@solisradius.pl

w terminie do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 24.00. Decyduje data wyslania

wiadomoSci.

2. W temacie ernaila ze zlo'Zon4 oltrt4 nale2y obowi4zkowo wpisai wielkin-ri

literami: zApyTANIE OFERTOWE: PSYCH, TUS, TKS. Wpisanie innych

treSci w temacie e-maila moLe skutkowac nierozpatrzeniem oferty.

3. JeLe\ oferent bgdzie chcial zasz;yfrowai pliki zal4czonei oferty powinien w

kolejnym e-mailu o temacie okreslonym w pkt 2 ptzeslac haslo do

rozpakowania plik6w'

4. Zlolone oferty bgd4 rozpattywane pruez zamawtalqcego 28 kwietnia 2020 r'

o godz. 10.00.

5. Scan oferty i wszystkie scany zalqcznlkow winny byd podpisanc ptz'ez'

oferenta.

6. Wraz z otertq naleLy 'zlo|yc scany wszystkicl-r wskazanych dokumcntow

i oSwiadczeri.

7. JeZeli zloZone oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupelnier-ria lub

wyjaSnienia, ZamawiajEcy, o ile uzna to za zasadue, moze wyz'nac't'y(

dodatkowy termin nazloZeme uztrpelnieri lub wyjaSnief,'

8. ZamawiajEcy zastrz.ega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzar-ria stanu

faktycznego zprzedloZonymi dokr.rmentami i oSwiadczeniami, w tym rowniez

poprzez wezwanie oferenta do wyiaSnienia treSci dokument6w lub

przedlolenia dodatkowych dokument6w.

VIl. Kryterium wyboru ofertY

Zamawrajqcy dokona oceny ofert ,,X" na podstawie kryterium: cena,,C"-l- ukoticzone

studia vryZsze magisterskie o kierur-rku psychologia ,,P" + doSwiadczenie w tealtz'acjr

zajEc terapeutycznych z osobami z autyzmem w plac6wce specjalistycznel za.imuj4cej

si, terapi4 os6b z autyzmem: ,,1)"

X:C+p+D

Maksymaln4 liczbg 50 punktow w kryterium C otrzyma Wykonawca. kt6ry

zaproponuj e najm2sz,4 ceng, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj4 odpowiednio

mniejsz4 hczbE punkt6w obliczon4 zgodnie zponiLsz.ym wzorem:

C = (Kcon / Kcor) x 50 Pkt
gdzie

KCon=Ks+Kp
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K(:ob = KB l- Kp

Kp= lb'i fr f w+fp

K(i,,' * koszt calkowity oferty naJtadszej
Kcot, -- koszt calkowity of'erty badanej

Ks koszt brutto oferty
K1' - koszty pracodawcy obliczone na podstawie ceny brutto ofefty
lc ubezpieczenie emerytalne: 9"76Yo K1j
li - ubezpieczenie rentowe: 6.5004Ke
w ubezpieczenie wypadkowe: 0,670% KB
fp - fundusz pracy: 2,45Yo KB

oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyskac maksimum 50 pkt

Za spelnienie kr:yteriunt P zostanie przyzlanych l5 punkt6w.
Za spelrrienie kryterium D zostanie przyz,nanych 20 punkt6w.

Postanowienia koficowe

l. O wyborze oferly l,antawiajqcy powiadomi niezwiocznie wszystkie podmioty.
ktore zlo2yly oferty. za poSrcdnictwem poczry elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.

2. Oferta nie spelniajQca wymagafi formalnych lub merytorycznych niniejszego
zapytania w szczegolnolci zloZona po terminie, niekompletna lub nie bgd4ca
ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zawieraj4ca innc
r ozpoznane nieprawi dlowo Sci. zo stanie odrzucona bez jej r ozpa:uy w ania.

3. Lamawiaj4cy nie przewiduje procedury odwolawczej. Z tytutu odrzucenia
. oferty wykonawcom nie przysluguj4 Ladne roszazenia przeciwko

Zamawiaj4cemu.

4. 7'amawral4cy moze nie wybrai Zadnej oferty lub zmodyfikowac treSc

zapytania ofcrtowcgo. w szczegolnoSci ze wzglqdu na kon.iecznoSi usuniqcia
wad zapyLaria. dostosowania T,apyLania do wymagai powszechnie
obowi4zuj4cych przepis6w praw.a lub innych regulacji rvi4z4cych
Zamawiaj4cego. oraz o ile okaze sig to konieczne do prawidlowej realizacji
zadat:ia lub przedmiotu zapytania (w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na nale2ytq
jakoSi w-vkonania przedmiotu z.apyrania oraz jego zgodnoSi, z celami zadania)-

albo r,l' przypadku nie otrzvn-rania dofinansowania zadania. Informacja o

zmianie treSci zapytania zostanie zamieszczona na stlonie internetowej
Zamawiaj4cego znajduj4cej sig pod adresem: hUp/s_qliqadtu$p! W
przypadku modyfikacji treSci zapylania zostanie przedlthony termin sktadnia
ofert, a takhc o zmianie zostanq poinformowane podrnioty. do ktorych
wystano zapytanie ofertow'e lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.

5. W przypadku. gdy krlka z.lo?,onych ofert otrzyn:^a tg sam4 maksymaln4 iloSi
punkttiw, o w'yborze ofbfty w pierwszej kolejnosci zdecyduj4 wykazane
wy2s'ze kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe, a w nastgpnej najni2szacena.
7'amawtaja,cy podejmie r"regoc.jacle z wykonawcami, kroruy z,Io2yli takie
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oferty. Wynegocjowanie ceny na.inizszej prowadzi6 bgdzie do z.awarcia

umowy z Wykonawc4, z zaslrzezeniem pkt 4 powyzej.

Z Wykonawc4, kt6ry przedstawi najkorzystniejsz4 ofertg, zostanie zawarra

umowa, po uprzednim dostarczeniu oryginai6w dokument6w przeslanych

scanem w zloaonej ofercie. Spos6b dostarczenia oryginal6w zostanie ustalony

przez ZamawiajEcego z Wykonawc4, z uwzglgdnieniem sytuacji zwi4zanej 'ze

stanem epidemii lub zagrolenia epidemicznego na terytorium Polski

t zwi4zanymi z tym zaleceniami Rz4du.

Jeheli Oferent, kt6rego oferta zosralawybrana, uchyla sig od zawarcia umowy,

ZamawiajEcy moze wybrai naj korzystniej sz4 spoSr6d pozostalych ofer1.

Zal4cznlki do zapytania oferlowego stanowi4:

I ) Formularz ofeftowy * zaLqcznlk nr l,

2) OSwiadczenie o braku powi4zan kapitalowycli lub osobowych

zalEcznrknr 2,

3) OSwiadczenie dla cel6w ustalenia obowi4zku abezpteczen spolecznych

- zal4cznlknr 3

WyjaSnienia i informacje dotycz4ce'zapytania ofertowego mozna uzyskac pod

nr telefonicznym 513 071 130.
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