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w

zwi4zku z realizacj4 projektu pn. ,,oSrodek Terapeutyczny soLIS RADIUS,,,
wsp6ifinansowanego ze Srodkow Pafstwowego Funduszu Rehabilitacii Os6b
Niepetnosprawnych w ramach konkursu 112018, wykonywanego na podstawie umowy
o dofinansowanie numer Z.ZOl000l56l09lD z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarzqd.
Rzeszowskiego Stowarzyszenia naRzecz Dzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS
RADIUS w Rzeszowie zwraca sig z zapytaniem ofeftowym na czqsciow4 realizacjq
zam6wienia przez wykonawc6w polegaj4cego na przeprowadzaniu wybranych zajgc
terapeutycznych dla beneficjent6w objgtych wsparciem zgodnie z ww. projektem zwanego
dalej .,projektem".

I.

Nazwa i adres ZamawiajAcego
Rze szowski e Stowarzyrszenie na P:zecz Dziec i Niepelno sprawnych

i Autyslycznych SOLIS RADIUS w Rzeszow,ie
ul. Saska 56
35

II.

-

630 Rzesz6w

l'ryb udzielenia

zamr5'rvienia

Lamow'ienie udzielane jest w trybie zapyiania o1'ertowego. Zamatuiaj4cy nie podlega
przepisom ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zamowieri publicznych.

III.

Opis przedmiotu zamriwienia

1)

Grupowe zapcia tet'apeutyczno - edukacy'jne wybranymi metodami:
a) Celem zajgc jes;t przede wszystkirn ,wyr6wnyw-anie deficyt6w rozwojowych
wynikaj4cych z niepetnosprawnoSci. W ramach tych zajgc wykorzystywane sE
elementy r62nych metod terapeutyczny m.in. W. Scherborne, Knill'a, Metody
Dobrego Startu, Paula Denisona itp. l'{a zajEciach dzieci ucz4 sig wsp6lpracy
w grupie, prawidlowej komunikacji z r6wieSnikami oraz radzenia sobie w
sytuacj ach zwiq:zany ch z ryw alizacj 4.
b) Podczas za.iqc w zaleZnoSci od potrzeb uzywane s4 ro2ne pomoce
terapeutyczne. Z'ajgcia maj4 charakter zaplanowany i kolejne sE uzupelnieniem
wczeSniejszych.

c)

Zajgcia, s4 realizowane w bloku I p;odzinnyffi, w okresie kwiecien 2020 marzec 2021. W realizacjg jednego zajqcia bgdzie zaanga2owanych dw.och
terapeut6w. WielkoSi grupy terapeutycznej od 3 do 8 beneficjentow
ostatccznych.

2) T'erapia zajgciowa

-- grupowa:

I

a) Ceiem terapii zajqciowej .iest przede wszystkim og6lne

b)

c)

usprawnienie
codziennego funkcjonowania. Rozwiia umiejgtnoSci wykonywania czynnogci
Zycia codziennego oraz zaradnoSci osobistej w tym samoobslugi. poprzez
terapiE zaigciow4 poprawiaj4 sig czynnoSci motoryczne beneficjenta, rozwija
siq sprawnoS6 psychofiz.ycznq niezbgdn4 w dalszych etapach rozwoju dziecka.
Poprzez terapig zaigciow| kompensowane s4 deficyty wynikai4ce z
niepelnosprawnoSci
Podczas zalgc w wykorzystywane sQ rohnego rodzaju techniki zwiqzat-te ze
sztuk4, rgkodzielnictwem oraz elementy rehabilitacj i zwiqzanej
usprawnianiem r4k. Zajgcia maja charakter r6znorodny, w zalehno$ci od
wstgpnych umiejgtnoSci beneficjenta. Podczas zajEc wykorzystywane s4 roZne
pomoce papiernicze, malarskie, garncarskie, itp.
ZajEcia, s4 realizowane w bloku I godzinnyfl, W okresie kwiecieir 2020 marzec 2021. W realizacjg jednego zajqcia bgdzie zaangaaowanych dw6ch
terapeut6w. WielkoSi grupy terapeutycznej od 3 do 8 beleficjent6w
ostalecznych.

3)

Gimnastyka korekcyjna z zajEciami sporlowymi - grupowa:
a) Celem gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim zapobieganie wadom
postawy oraz rehabilitacja wad postarvy juL powstalych. Natomiast w ramach
zajEc sportowych wyr6wnywane sQ deficyty zwi4zane z nieprawidlow4
koordynacj4 ruchow4, orientacj4 w przestlzeni, umiejgtnoSci4 wspoldzialante z
grupie, a co za tym idzie nieprawidlow4 komunikacj4 i funkcjonowaniem w
grupie r6wieSniczej. Celem Iychzajgcjest takze, poprawa wlasnego wizerunku
nauka pewno sci siebie or az nauka umi ej gtne go rywalizowania
b) Podczas prowa<lzenia zajgc wykorzystywane sq ro2ne pomoce i przyru4dy
sportowe. Chcetc realizowai cele. :zalqcia prow-adzone s4 w wielorakich
fonnach: od iwiczeri typowo wyr6rainuj4cych deficyty zwi4zane z wadami
postawy po typowe iwiczenia sporto\ e
c) Zajgcia. s4 realizow.ane w' bloku I glodzinnyffi, w okresie kwiecien 2020 matzec 2021. W realizacjg jednego zajqcia bgdzie zaangaaowanych dw.6ch
terapeut6w: z uprawieniami do proweLdzenia zajgc i terapeuta wspomagaj4cl'.
WielkoSi grupy terapeutycznej od 3 do 8 beneficjent6w ostatecznych.

4)

IloSc zajgi do zrealizowania w danyrrL rniesi4cu kalendarzowym okreSla na
pocz4tku kaZdego miesi4ca koordynator zaiE( i grup terapeutycznych.

5) Zajqcia

s4 prowadzone w. oparciu o bazg lokalow4 przy

ul. Saskiej 54 i 56 oraz ul.

Gozdzikow'ej 1l w Rzeszowie.

6) Potencjalny wykonawca jest zobowi4zany:
a) do wsp6lpracy z. koordynatorem zajgi i
b)

l)

grup terapeutycznych w zakresie
ustalania termin6w realizacji 7.EEc oruz ewentualnych zmian,
r.rzupelniania na biez4co obowi4zuj4cej dokumentacji terapeutycznej oraz.
ewidencji, kt6ra stanowi podstawg do rozliczenia zrealizowanych godzin
terapii.

Kwalifikacje prowadz4cego zajgcia:

a) Obligatoryjne: ukoficzone studia wy1sze magisterskie na

kierunku:

pedagogika.

b)

IV.

Fakultatywne: posiadanie kwalifikacji w zawodzie terapeuta zajgciowy.
Warunki udzialu w postgpowaniu

3

1.

7'amowienie nie moze zostac udzielone podmiotom powi4zanym osobowo lub
kapitalowo z Zamawiaj4cym lub osobami upowaznionymi do zacia,gania
zobowiqzari w imieniu Zamawraj4cego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu
7,'amawtaiqcego czynnoSci zwi4z.ane z przygotowaniem i przeprowadzenien:r
procedury wyboru Wykonawc y, w szczeg6 lnoSci poprzez:
l) uczestnictwo w sp6lce jako wspcilnik spolki cywilnej lub sp6lki osobowej,

2)
3)

posiadanie udzial6w lub co najmnie.i l0o/o akcjr.
pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzEdzajEcego, prokurenta,
pclnolnocnika,

4) pozostawanie w zwiEzku malzeflskim, w stosunku pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii proste.j, pokrewieistwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub
kurateli.

2.

w

stosunku przysposobienia, opieki lub

Potencjalny Wykonawca zobowr4zany jest zal4czyc do oferty:
1) oSwiadczenie o braku powi4zafi kapitalowych lub osobowych. o kt6rych
mowa w ust. I stanowi4ce zal4cznik nr 2 do zapytanra
2) kserokopie dokument6w potwierdz.aj4cych kwalifikacje okreSlone w czgsci III.
pkt 6 lit a) i b);

3) oSwiadczenie dla cel6w

ustalenia obowi4zku ubezpieczefr spolecznych
stanowi4ce zalqcznlk nr 3 do zapytama (nie dotyczy os6b zatrudnionych w
Stowarzyszeniu SOLIS RADIUS *'Rz:esz6w w ramach umowy o praca).

3.

Oferent ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany stwierdzi(, ,,za
z ory ginatem" dokumenty potwier dzaj }ce j e go kwal i fi kacj e.

zgodno sc

4.

Potencjalny wykonawca zobowiEzany
przedmiotu umowy.

V.

jest do

osobistego wykonywania

'l'ermin realizacj i zam6wienia
Zlccenie przeprow-adzenia zajE( dla beneficjent6w objEtych wsparciem
projektu o bej muje o kres :

w

ramach

od wrzeinia 2020 r. do marco 2021 r.

VI.

'I'ermin i spos6b skladania ofert

1.

Ofertg nale?y zloLyc na formularzu stanowi4cym zal4cznik nr I do zapytania
w-raz z wymaganymi dokumentami. w- siedzibie Zamawiajqcego w tenninie do
23 wrze5nia2020 r. do godziny 10.00.

2.

OferlE molnadorgczyi Zamawraj4cerrrll:

a)

b)

OsobiScie pod adresem do koresprondencji Zamawiaj4cego. w godzinach
pracy, tj. w dni powszednie od 7.30 do 15.30. z zachowaniem rezimu
sanitarnego obowi4zuj4cego w lokalach stowarzyszenia (obowi4zkowe

korzystanie z masek ochromrycfL + dezynfekcja r4k przy wejSciu do
budynku),
Poczt4lkurierem na adres do korespondencji, przy czym termil z.loi,enia
oferty uznaje sig za zachowany, jezeli oferla wplyngla do Zamawiaj4cego
przed terminem okreslonym w ust. l.

4

3.

Oferent ponosi odpowiedzialnoSi za dotrzymanie terminu dostarczer-ria oferty.

4'

Oferta i wszystkie zalqczniki winny
upmwienqdo-rerezentaqii.

5.

Wraz z ofert4 naleZy zlo|yc wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia.

byi

podpisane przez oferenta

/

esobg

6. JeLeli zlozone

oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupelnienia lub
wyjasnienia, zamawrajEcy, o ile uzna to za zasadne, mo2e wyznaczyc
dodatkowy termin nazlo2enie uzupelnien lub wyjaSnief.

7. Zamawiaj}cy

zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu
faktycznego z przedtozonymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym rownie1

poprzez wezwanie oferenta

do

wyja6nienia treSci dokument6w lub

przedlo2enia dodatkowych dokument6w.

VII.

Kryterium wyboru oferfy
Zamawiai1cy dokona oceny ofert,,X" na podstawie kryterium: cena ,,C"
kwalifikacji w zawodzie terapeuta zajgciowy ,;12,,

*

posiadanie

X:C +TZ
Maksymaln1 liczbg

50 punkt6w w kryterium C otrzyma Wykonawca,

kt6ry

zaproponuje najniZszq ceng, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj4 odpowiednio
mniej szq liczbg punkt6w obliczon4 zgodnie z poni'szym wzorem :

C: (Kcon / Kcou) x 50 pkt
gdzie

KCon: KB + Kp
KCob: Ks + Kp

Kp:fe+fr+w+fp
- koszt calkowity oferty najtafszej
Kcou - koszt calkowity oferty badanej
Ke - koszt brutto oferty
Kp - koszty pracodawcy obliczone na podstawie
fe - ubezpieczenie emerytalne : 9,7 6yo Ks
fr - ubezpieczenie rentowe: 6,500/oKe
Kcon

ceny brutto oferty

w * ubezpieczenie wypadkowe: 0,93%o Ks
fp - fundusz pracy;2,45YoKs
Oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyskai maksimum 50 pkt
Za spelnienie kryterium

VIIL

TZ

Postanowienia koricowe

zostanie przyznanych2} punkt6w.

l. o wyborze oferly Zamawial4.rlo*iuaomi niezwio cz,nie wszystkie podmioty,
2.
3.

4.

ktore zloLyly oferty, za poSrednictwem poczry elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.
ZanawiajEcy wybierze nie wigcej niz jednego oferenta.
Oferta nie spelniaj4ca wymagaf formalnych lub merytorycznych r-riniejszego
zapytania w sz,czegolnoSci zlo\ona po terminie, niekompletna lub nie bgd4ca
ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zawieraiqca inne
r ozpoznane nieprawi dlowo Sc i, zo stanie odrzucona bez jej rozpatrywani a.
Zamawiajqcy nie przewiduje procedury odwolawczej. Z tytulu odrzucenia

oferty wykonawcom nie przyslugu.i4 Ladne roszczenra

przeciwko

Zamawiq4cemu.

5. zamawiaj}cy rrloze nie wybrai
z.apytania ofertowego.

wad zapytama,

w

zadnej oferty

lub zmodyfikowac

tresi

szczeg6lnoSci ze wzglgdu na konieczno6i usunigcia

dostosowania zapytania

do

wymagari powszechnie

obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji wi444cych
Zamawia.i4cego, oraz o ile okaze sig to konieczne do prawidlowej realizacji
zadania lub przedmiotu zapytania (w szczegolnoSci ze wzglgdu na na\e2yI4
jakoSc wykonania przedmiotu zapytama oraz jego zgodnoSi z celami zadania).
albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania. Informacja o
zmianie trcSci zapyania zostanie z,amieszczona na stronic internetowej
Zamawiajqcego znajduj4cej sig p,cd adresem: hlpltsqtiqa__diuqp!. W
przypadku modyfikacji treSci zapytania zostanie przedlu2ony termin skladnia
ofert, a takhe o zmianie zostan4 poinformowane podmioty, do kt6rych
wysiano zapytame ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.
6. w przypadku, gdy kllka zlozonych ofert otrzyma tg sam4 maksyrnaln4 ilosi
punkt6w, o wyborze oferty w pierwszej kolejnosci zdecyduj4 wykazane
wyZsze kwalifikacje i doSwiadczenie:rawodowe, a w nastEpnej najniZsza cena.
ZamawrajEcy podejmie negocjacje .z Wykonawcami, kt6rzy zlozS,li takie
oferty. wynegocjowanie ceny najniLszej prowadzii bgdzie do zawarcia
umo\\.y z WykonawcE. z zastzezeniern pkt 4 powyZej.
7. Z Wykonawc4. kt6ry przedstawi najkorzystniejsz4 oferte- zostanie zawarr.a
umowa.
8. Je2eli Oferent" kt6rego oferta zostalarvybrana, uchyla siq od zawarciaumow)..
Zamaw iaj 4cy mo2e wybrai naj ko rzy sl.n rej sz4 spo Sr6d pozo stalyc h o fert.
9. T.al4czntki do zapytania ofertowego stanowiq:
1) Formularz ofertowy - zalEcznil< nt I.
2) OSwiadczenie o braku powiqzah kapitalowych lub osobowych
zalqcznrk nr 2.
3) OSwiadczenie dla cel6w ustale.nia obowi4zkr-r ubezpieczeri spolecznycli
i.
- zal4cznik nr 3
10. WyjaSnienia i informacje dotycz1ce zapylania ofertowego no2na uzyskai pod
nr telefonicznynl 5 I 3 071 130.

.WICEPREZES

ii

z

Jacek Jozef Babis

