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Rzesz6w, dnia 5 czerwca 2020 roku

Szanowni Paristwo!

W z-wi4zku z. realizacj4 projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RnDItJS".

wsp6lfinansow-anego ze Srodk6w Pafistwowego Funduszu Rehabilitacii Os6b

Niepelnosprawnych w ramach konkursu ll20l8, wykonywanego na podstawie Llmowy

o dollnansowanie numer ZZOl000l56l09lD z dnia 29 kwietnia 2019 r.-. 7'arz4d

Rzeszowskiego StowarzyszenranaR.zeczDzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS

RADILJS w Rzeszowie z,wtaca siQ z zapytaniem ofertowym na czgSciow4 realizaciq

zam6wier-ria prze'z wykonawc6w polegaj4cego na przeprowadzaniu wybranych z.ajqc

tcrapcutycznych dla beneficjentow objgtych wsparciem zgodnie z ww. projektem zwancgo

dalcj ..projcktcm".

Nazwa i adres Zamawiaj?cego

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepeinosprawnych

i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie

r-rl. Saska 56

35 630 Rzesz6w

'[ryb udzielenia zamriwienia

Zanr6wienie udzielane jcst w trybie zapytaniaof-ertowego . Zamawiaj4cy nie podlega

przcpisom ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych.

lII. Opis przedmiotu zamriwienia

1) Grupowe zajgcia terapeutyczno -_ edukacyjne wybranymi metodami:

a) Celem zajgi jest przede wszystkim wyr6wnyvganie deficyt6w rozwojowych
wynikaj4cych z niepelnosprawnoSci. W ramach tych zajgc wykorzystywanc sE

elementy r62nych metod terapeutyczny m.in. W. Scherborne, Knill'a, Metody
Dobrego Staftu, Paula Denisona itp. Na zajgciacli dzieci ucz4 sig wspolpracy
w grupie, prawidlowej komunikacji z r6wieSnikami oraz radzenta sobie w
sytuacj ach zwrqz.any ch z ryw ahzacjq.

b) Podczas zEQe w zaleZnoici od potrzeb uzywane sQ roZne pomoce

lerapeutyczne. ZalEcia maj4 charakter zaplanowany i kolejne s4 uzupelnienicnr
wczeSr-riej szych.

c) '/,,aiqcra. s4 realizowane w bloku I godzinnyffi, w okresie kwiecief 2020

marzcc 2021. W realizacig jednego zaigcia bgdzie zaangaz,owanycl.r dwoch

terapcut6w. WielkoSi grupy terapeutycznej od 3 do 8 bencficjcnt6w
ostatecznych.

2) 'l'erapia zajgciowa -- grupowa: *

I.

il.
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4)

5)
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a) celem terapii zajgciowej jest przede wszystkim ogolne usprawnienie
codziennego funkc.ionowania. Rozwija umie.igtnosci wykonywania cz-vnnosci
Zycia codz'iennego otaz z'aradnosci osobistej w tym samoobslLrgi. pr,'z.ez.
terapig zajgciow4 poprawiaj4 siE c.zynnosci motorycrn. b.n.fi..i.ii".'r"i*ii"
sig sprawnoSc psychofizyczn4 niezbgdn4 w dalszych etapach ro7woju clziccka.Poprzez terapig zajgciow4 kompensowane s? deficyty *y,iikui4.. z.
niepelnosprawnoSci

b) Podczas za.iE(, w wykorzystywane sa r6znego rodzaju techniki zwi4z.ane .ze

sztuk4, rgkodzielnictwem oraz eleme'ty rcnabititacji zwiazane.i
usprawnianiem 

.r4k. 
'Laigcia maja charakter ro2noroclny. w zaleznoSci od

wstgpnych umie.iqtnosci beneficjenta. podczas z,aiEc wykorzystywane sE ro?ne
pomoce papiernicze, malarskie, garncarskie, itp.

c) zajqcia, s4 realizowane w bloku 1 godzinnym, w okresie kwiecien 2020
marzec 2021- 

)v.1ea,llzacjg 
jednego zaiEcia bgclzie zaangazowanycrr dw6chterapeut6w. wierkosi grupy rerapeutycznej od 3 d; g berieficjentow

ostatecznych.

Ilosc zajgi do zrealizowania w danym miesi4cu kalendarzowym okrcsla napocz4tku kazdego miesi4ca koordynato r zajg( i grup terapeutycznycrr.

/-'a.iqcia s4 prowadzone w oparciu obazg lokalow4 przy tl. Saskiej 54 i 56 nraz ul.Gozdzikowej 11 w Rzeszowie.

Potencj alny wykonawca j est zobo wipzany :
a) do wsp6lpracy z koordynatorem'zaiqc i grup terapeutycznyclr w zakresie

ustal ani a termin6w r e atzacji za.i Ec or az ewentualnych zm i a',b) uzupelniania na bie44co obowi?zuj4cej dokumeritacji terapeutyczne.i orazewidencji, kt6ra stanowi podstawg do rozhczenia irearizowa'ych codz_interapii.

Kwal i fi kacje prowadz4cego zajEcia:
a) obligatoryjne: ukofczone studia wyzsze na kierunku: perlagogika iub

pedagogika specjarna lub uprawniai4ce do wyko'ywania zaw-odu nauczyciel.b) Irakultatywne:

- ukoriczony kurs w zakresie ,,stosowan a Anariza Zachowania w pracv
terapeutycznei z osobami z autyzmem,, .

- w1'kazanie sig doswiaclczeniem w prowadze-niu z.ajqc teraper:tyczr-rych z
osobami z autyzmem w prac6wkach .p.ilurirty. znych, inslytircjacrr.
organizacjach zajrnuj4cych sig edukacj4 os6b z autyzmem, terapia os6b z
autyzntent.

- ww' doSwiadczenie naleLy udokumentowai w fbrmie zaSwiaclczenia
(rekomendacji) wystawionego przez da'4 placciwkg (i'stytuc.ig.
organizacjg).

Warunki udzialu w postgpowaniu

1' 7'amowienie nie Inoze zostac uclzielone podmiotom powi4zanym osobou,o lubkapitalowo z zan'tawtai4cym rub os'bami .rpo*azniony,oi do zaci4ga'iazobowiqzari w imieniu Zamawia.l4cego lub osobami w,v.konuj4cyrri w i'rienir-r

6)

IV.
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ZamawiajEcego czynnoSci z,wi4zane z przygolowaniem i przeprowadzenien't

procedury wyboru Wykonawcy. w szezeg6lnoSci popvsz:.

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

2) posiadanie udzial6w lub co najmniej 10% akcji.

3) pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz4dzaj4cego, prokurenta"
pelnomocnika,

4) pozostawanie w zwr4zku malzeflskim, w stosunku pokrewictistwa lLrb

powinowactwa w linii prostej, pokrewiefstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia. opieki ltib
kuratcli.

2. Potencjalny Wykonawca zobowi4zany jest zal4czyc do oferty:
l) oSwiadczenie o braku powrqzan kapitalowych lub osobowych, o ktorych

mowa w ust. I stanowi4ce z,al4cznik nr 2 do zapytania;
2) kserokopie dokument6w potwierdzajEcych kwalifikacje okreSlone w czgSci IIl.

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

stanowi4ce zalqcz,nik nr 3 do zapylania (nie dotyczy os6b zatrudnionych w

Stowarzyszeniu SOLIS RADIUS - Rzesz6w w ramach umowy o pracq).

3. O1-erent ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia.lest zobligowany stwierdzic .,za

zgodnoSi z ory ginalem" dokumenty potwie rdz,ajqce j ego kwal ifi kacj e.

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

V. l'ermin realizacji zamriwicnia

Zlccenie przeprowadzenia zajgc dla benelicjent6w objgtych wsparciem w ramach

pro.icktu obej muje o kres :

orl czerwco 2020 r. do marcs 2021 r.

VI. 'l'ermin i spos6b skladania ofert

I . Of-ertg nale|y zlo2yc na formularzu stanowi4cym zal4cznik nr I do z.apytania

wraz,'z wymaganymi dokumentami, w- siedzibie 7-,amawraj4cego w termirTie do

l6 czerwca 2020 r. do godziny 10.00.

). Ofertg rnozna dorgczyc ZamawiajEcemu: ?-

a) OsobiScie pod adresem do korespondenc.ii Zamawiaj4cego, w godzinach

pracy, tj. w dni powszednie od 7.30 do 15.30. z zachowaniem rczintu

sanitarnego obowi4zuj4cego w lokalach stowarzyszenia (obowi4zkowc

korzystanie z masek ochronnych + dezynfekcja r4k przy wejSciu do

budynku),
b) Poczt4lkurierem na adres do korespondencji, pvy czym termin z,lo2,enia

oferty uznaje sig za zachowany, jeZeli oferta wplyng{a do Zantawia.iqcego

prz,ed terminem okreSlonyrn w ust. l.
3. Oferent ponosi odpowiedzialnoSi z,a doftzymanie terminu dostarczer-ria oltrty.



L

4. oferta i wszystkie zal4czniki winny byc podpis ane przezosobg uprawnion4 do
reprezentacji.

5' Wraz z ofert4 nale2y zlo'Zyc wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia.

6. Jezeli zlozone oswiadczenie lub dokumenty wymagaiq uzupcrnic.'ia lub
wyjasnienia, zamawiaiqcy, o ile uzna to ,za zasadne, moze wy,l.naczyc
dodatkowy termin na zlozenie uzupelnieh lub wyjasnieri.

7. Zamawiai4cy zastrzega sobie prawo szczeg6towego sprawdzania starru
faktycznego z ptzedLo2onymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym rowniez
poprzez wezwanie oferenta do wyjasnienia tresci dokument6w lub
przedloLeni a dodatkowych dokument6w.

VII. Kryterium wyboru ol'erty

zamawiailcy dokona oceny oferl ,,X" na podstawie kryterium: cena ,,c,, -r- ukoriczony
kurs III stopniowy pn.: ,,stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z
osobami z autyzmem ,,SAZ,, + doSwiadczenie w ilo5ci oSrodk6w: ..1),,

X:C+SAZ+I)

Maksymalnq liczbg 50 punkt6w w kry.terium C otzyma Wykonawca. kt6ry
zaproponuje najni2szE ceng, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj4 odpowiednio
mniejsz4 liczbg punkt6w obliczon4 zgodnie z ponizszym wzorem:

C = (Kcon / Kcot) x 50 pkt
gdzie

K(:un:Ks+Kp
K(:utr: Ke + Kp

Kp'=fe+fr+w+1p

K6on -, koszt caikowity oferty najtarlszej
Kcn5 * koszt calkowity oferty badanej
Ks -- koszt brutto oferty :-

Kp -- koszty pracodawcy obliczone na podstawie ceny brutto oferty
lb * ubezpieczenie emerytalne : 9,7 60/o Ks
fr - ubezpieczenie rentowe: 6,50%oKe
w - ubezpieczenie wypadkowe: 0,9302 Kg
lp, lundus z pracy: 2.45oA KB
oferta w odniesieniu do tego kry'teriurn moze uzyskai maksimum 50 pkt

Za spelnienie kryterium SAZ zostanie przyznanych 20 punkt6w.

Za spelnienie kryterium D zostanie prz.yznanycl-r r 0 punktow.
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Postanowienia koricowe

I' O wyborze of-erty Zamawiajqcy powiadomi niezwlocznie wszystkie poclmioty.
kI"ore z'loLyty oferty, za poSrednictwem pocz.ty elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.

2. Zamawiaj4cy wybierze nie wigcej niz clw6ch oferent6w.
3' of'erta nie spelniaj4ca wymagan forrnalnych lub merytorycznych pipie.iszcgo

zapytania w szczegolnoSci zlo\ona po terminie, niekompletna lub nie bgdqca
ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zawieraj4ca ilirc
r ozpoznane nieprawidlowosci, zostanie odrzucon a bez j ej rozpatrywania.

4' 7'amawraiqcy nie przewiduje procedury odwolawczej. Z tytulu odrzucenia
oferty wykonawcom nie przyslugu.i4 Zadne roszczenia przcciwko
Zamawiaj4cemLr.

5. /'amawiaja,cy moze nie wybrai zadnej olerty lub zmodyfikowac tresc
z'apyrania ofertowego, w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na koniecznoSi r-rsr-rniEcia
wad zapytania, dostosowania zapyrania do wymagari powszech,ic
obowi4zui4cych przepis6w prawa rub innych regulacji wi424cycrr
7'amawiaj4cego, oraz o ile okaze sig to konieczne do prawidlowei realizac.ji
z'adania lub przedmiotu zapytania (w szczeg6lnoSci ze wzglEdu na naleZytq
.iakoSi wykonania przedmiotu zapytania oraz.jego zgodnoSi z celami z2dania),
albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania. Infbrnrac.ja o
z'mianie treSci zapytania zostanie zamieszczona na stronie ilternetowe.j
T,amawiajEcego znajdujqcej sig pod adresem: hltp/Sgli$p.{iqs,pl1. W
przypadku modyfikacji treSci zapytania zostanie przedlu2ony termin skiadnia
ofbrt, a takle o zmianie zostan? poinformowane podmioty, do ktorych
wyslano z.apytanie ofertowe rub zostanie rozpisane nowe zapytanie.

6. w przypadku, gdy kilka_z,Io'Zonych ofert otrzyma tg sam? maksyrraln4 ilosi
punkt6w, o wyborze oferty w pierwszej kolejnosci zdecydui4 wykazane
wy2'sze kwalifikacie i doSwiadczenie zawodowe, a w nastgpnej najnizs za cena.
zamawiai4cy podejmie negocjacje z wykonawcami, kt6rzy z]ozJri takic
oferty. wynegocjowanie ceny najnizsze.i prowadzic bgdzie do zawarcia
umowy z Wykonawcq, z zastrzezeniem pkt 4 powyzej.

7 ' Z wykonawc4, kt6ry przedstawi najkorzystn iejszq ofertg, zostanie zawarta
ull:lowa.

8' Jeaeli oferent, kt6rego oferta zostalawybrana, uohyla sig od zawarciallnlowy.
zamawiai 4cy moze wybrai naj korzystniej sz4 spo sr6d pozo starych ofert.

9. Zalqcznrki do zapytania ofertowego stanowi4:
l) Formularz ofertowy * zalqcznik nr 1,

2) OSwiadczenie o braku powiEzah kapitalowych lub osobowych
zal1cznik nr 2,

3) OSwiadczenie dla cel6w ustalenia obowi4zku
-'zal4cznik nr 3

I 0. Wyj aSni enia i inform acj e doty czqce zapy tama o ferto we go

I 30.

ubezpieczen spol irych

nr telefonic znym 5 I 3/fl2 l

I
luls*rc

uzyskai pod


