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Szanowni Paristwo!

W z.wi4zkv z reahzacj4 projektu pn. ,,OSrodek 
.l'erapeutyczny SOLIS RAI)IUS".

wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Paflstwowego Funduszu Rehabilitac.ji Os6b

Niepetnosprawnych rn' rantach konkursu 112018, w1'konywanego na podstawie Llmowy

o dollnansowanie nlrmer 7,7-,O10001561091D z, dnta 29 kwietnia 2019 r., Zarz4d

Rzeszorvskiego Stowarzyszenia naRz,eczl)zieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS
RADIUS w Rzeszowie zwraca sig z zapylaniem of-ertowym na czgSciow4 realizacjg
zam6wienia przez wykonawcow polegaj4cego na przeprowadzaniu z,ajE>6 terapii zajgciowej
dla beneficjent6w obigtych wsparciem zgodnie zww. projektem zw-anego dalej ,"pro.jektem".

Nazrva i adres Zamawiaj4cego

Rzeszowskie Stowarzyszeni e na R.zecz D r) eci Niepelno sprawnych
i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszorvie

ul. Saska 56

35 630 Rzesz6w

'l'ryb udzielenia zamdrwienia

Zanrowienie udzielane,jest w trybie 'zapytania ofertowego. Zamawiaj4cy nie podlega

przepisom ustawy z dria29 sIyczma2004 r. Prawo zam6'wiei publicznycli.

C)pis przedmiotu zamL6wienia

1) 'l'erapia zajgciow.a - indywidualna:

Celem terapii zajgciowej jest przede r,vs;zystkim o96lne usprawnienie
codziennego fi-rnkcjonowania. Rozwija r-rmiejr;tnoSci wykonywania c:zynnoSci
2ycia codziennego oraz zaradnoSci osobistei w- tyrn samoobslugi. Poprz.ez.

terapig zajgciotvE poprawiaj4 siq czynnoSci motoryczne treneficjenta., rozwija
sig sprawnoSi psycliofrzyczn4 niezbgdn4 w dalszych etapaLch rozwoju dziecka.
Poprz.ez terapig zajqciow-4 kompensowanr: s4 deficyty wynikaj4ce z
niepelnospraw-noSci
Podczas zajqc w wykorzystywane s4 r62nego rodzaju techniki zwii4zane ze

sztuk4. rgkodzielnictwem oraz element,v rehabilitacj i zriqz-anej
usprawnianiern r4k. 7-.ajEcia nra.ja chatakter r6;Znorodn'y. w zaleZnoSci od
wstgpnych umiejEtnoSci beneficjenta Podczasr zajgi wykorzystywane s4 rozne
pomoce papiernicze, malarskie, garncarskie. itp.
l,ajqcia. s4 realizowane w bloku I godzinnl,r-n, w okresie kwiecien 2020 -

marz.ec 2021 . W rcalizacjg jednego zalgctajest zaangazowany jeden te:rapeuta.
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2) IloSi zajgi do zreahzowania w danym rniesi4cu kalendarzowym okreSla na
pocz4tku kazdego rniesi4ca koordynator zqqc i grup terapeutycznych.

3) Zajgcia s4 prowadzone w oparciu o bazq lokalow4 przy ul. Saskiej 54 i 56 oraz. ul.
Gozdzikowej 1l w Rzeszowie.

4) Potencjalny wykonawca jest zobowr4zany:
a) do wspolptacy z koordynatorem zaigc i grup terapeutycznych w zakresie

ustalania termin6w reahzac-ir zajgc oraz, ewentualnych zmian,
b) uzupelniania na bie?Eco obowi4zuj4cej dokumentacji terapeutycznej ofaz

ewidencji, kt6ra stanowi podstawg do rozhczenia zrealizowanych godzin
terapii.

5) Kwalifikacie prowadz4cego zajgcia:
a) Obligatoryjne: uko6czone studia WZsze magisterskie o kierunkr-r:

pedagogicznym.

b) Fakultatywne: posiadanie kwalifikac.ji w zawodzie terapeuta zajgciowy.

IV. Warunki udzialu w postgpowaniu

l. Zamowienie nie mo2e z.ostac udzielone podmiotom powi4zanym osobowo lub
kapitalowo z Zamawiaj4cym lub osobami upowa2nionymi do zaciEganra
zobowi4zan w imieniu Zamawiaj4cego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu
Zamawiaj4cego czynnoSci zwi4zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, w szczeg6lnoSci popruez'.

1) uczestnictwo w sp6lce jako wspolnik sp6lki cywilnej lub:;p6lki osobowej,

2) posiadanie udzial6w lub co najmniej 10% akcji,

3) pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczegofub zarz4dzaj4cego, prokurenta.
pelnornocnika,

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

2. Potencjalny Wykonawcazobowi4zany jest zal4czyc do oferty:
l) oSwiadczenie o braku powi4zari kapitalowych lub osobowych, o kt6rych

nowa w ust. I stanowi4ce zal1cznlk nr 2 do zapytaniq'
2) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych kwalifikacje ol<reSlone w czgSci III.

pkt 5 lit a) i b);
3) oSwiadczenie dla cel6w ustalenia obowigku ubezpieczeri spolecznych

stanowi4ce zal4cznik nr 3 do zapytania (nie dotyczy osi6b zatrudnionych w
Stowarzyszeniu SOLIS RADIUS - Rzesz6w w ramach umowy o praca).

3. Oferent ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany stwierdzic ,,za
zgodno Sc z ory ginalem" dokumenty potwie r dzaj qce j e go kwalifi kacj e.

4. Potencjalny wykonawca zobowi4zany jest do osobistego wykonywania
przedmiotu umowy.



V. Termin realizacji zam6wienia

7'lecente przeprowadzenia zaig(, dla beneficjent6w objgtych wsparciem w ramach
projektu o bej muje okres :

od paidziernika 2020 r. do marca 2021 r.

Termin i spos6b skladania ofert

l. Ofertq nale?y zlo2yc na formularzu stanowi4cym zal4cznlk nr I do zapytania
wtaz z wymaganyrni dokumentami, w siedzibie Zamawiaj4cego w terrninie do
20 paldziernika 2020 r. do godziny 10.00.

2. Ofertg molna dorqczy( Z,amawiaj4cemll:

a) OsobiScie pod adresem do korespondencji 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 ochronnych + dezynfekcja rqk przy wej6ciu do
budynku),

b) PocztElkurierem na adres do korespondencji, przy czym termin zloaenia
oferty uznaje sig za zachowany, jeleb oferta wplyngla do Zamawiaj4cego
przed terminem okreSlonym w ust. l.

3. Oferent ponosi odpowiedzialnoSi za dotrzymanie terminu dostarczenia oferty.

4. Oferta i wszystkie zalEczniki winny byi podpisane przez oferenta / esebq

i*pmw+ienq do reprezeneeji.

5. Wraz z ofert4 nale?y zloLyc wszystkie wskazane dokumently i oSwiadczenia.

6. JeZeli zlo2one oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupelnienia lub
wyjaSnienia, Zamawiaj4cy. o ile uzna to za zasadne,, moze wyznaczyc
dodatkowy termin nazlo2enie uzupelnieri lub wyjaSniefr.

7. Zamawiaj1cy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu

faktycznego zprzedloZonymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym r6wnie2
poprzez wezwanie oferenta do wyjaSnienia treSci dokument6w lub
przedlolenia dodatko wych dokument6w.

Kryterium wyboru oferty

Zamawiaj4cy dokona oceny ofert,,X" na podstawie kryterium: cena,,C" * posiadanie

kwalifikacji w zawodzie terapeuta zajgciowy ,,T2"

X=C+TZ

MaksymalnE liczbE 50 punkt6w w kryterium C otrzyma Wykonawca, kt6ry
zaproponuj e najni?sz4 ceng, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj4 odpowiednio
mnie.i sz4 li cz,bE punkt6w obliczon4 zgodni e z. poni2szym wzorem :

VI.

VII.



VIII.

C: (Kcon / Kcou) x 50 pkt
gdzie

K6on=Kg+Kp
KCob=KeJ Kp

Kp:fe+frr-wt-fp

K(;on --.koszt calkowity oferty najtaisze.j

Kcou -'koszt calkowity oferty badanei

Ks __ koszt brutto oferty
Kp - koszty pracodawcy obliczone na podstawie ceny brutto oferly
fe - ubezpi eczenre emerytalne : 9,7 60/o K.e

fr - ubezpieczenie rentowe: 6,500/oKs

w * ubezpieczenie wypadkowe: 0,670/o Ke

fp - fundus z pracy : 2,4 5o/o Ks
Oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyskac maksimum 50 pkt

Za spelnienie kryterium TZ zostanie przyznanych 20 punkt6w.

Postanowienia kor{cowe

1. O wyborze oferty Zamawiaj4cv powiadomi niezwlocznie wszystkie podmioty,

ktore zloZyly oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w

ofercie adres e-mail.

2. Zamawraj4cy wybierze nie wigcej ni2 jednego oferenta.

3. Oferta nie spelniaj4ca wymagari formalnych lub merytorycznych niniejszego

zapytania w szczegolnoSci zlozona po terminie, niekomprletna lub nie bgd4ca

ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego altro zawierajqca inne

rozpoznane nieprawidlowoSci, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

4. Zamawiajqcy nie przewiduje procedury odwolawczej. Z tynrtu odrzucenia

oferty wykonawcom nie przysluguj4 Zadne roszczenia przeciwko

Zamawial4cemu.

5. Zamawiaj4cy moze nie wybrai 2adn€1 oferty lub :zmodyfikowad treSd

zapytania ofertowego , w szczegolnoSci ze wzglgdu na krniecznoSi usunigcia

wad zapylania. dostosowania zapytania do wymagari powszechnie

obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych negulacji wi4z4cych

Zamaw-iaj4cego, oraz o ile okaZe sig to konieczne do prawidlowej realizacji

zadama lub przedmiotu zapytania (w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na naleZytq
jakoSc wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodnoS6 z celami zadania).

albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania. Informacja o

zmianie treSci zapytania zostanie zamieszczona na stronie internetowej

Zamawiaj1cego znajduj4cej sig pod adresem: htfip://solisradius.pl/. W

przypadku modyfikacji treSci zapytania zostanie przedlu:Zony termin skladnia

ofert. a takle o zmianie zostanq poinformowane podmioty, do ktorych
wystano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.
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6. W pr"zypadku, gdy kilka zloZ,onych ofert otrzyma tq sam4 maksymaln4 iloSi
punkttlw, o wyborze ofbrty w pierwszej kolejnoSci zdecydu.i4 wykazane
tvyLsze kwalifikacje i doSwiad czenie zawodowe, a w nastgpnej najni2s za cena.

Zamawiaj4cy podejmie negocjacje z Wykonawcami, kt6rzy zlozyli takie
ofefty. wynegocjowanie ceny nalnilszej prowadzic bgdzie do z,awarcia
umowy z Wykonawc4, z zastrzezeniem pkt 4 powy2ej.

7. Z Wykonawc4, kt6ry przedstawi najkorzystniejsz4 ofertg, zostanie zawarta
umowa.

8. .Iezeli of'erent, kt6rego oferta z,ostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy,
Zamawralqcy moze wybrac naj korzystniej sz4 spoSr6d pozostalych ofert.

9. Zalqcznlkr do zapytania ofertow'ego stanowi4:
1) Formularz ofertowy - zal4cznlk nr l,
2) OSwiadcz,:enie o braku powityz.ah kapitalowych lub osobowych

zal4cznrknr 2,

3) OSwiadczenie dla cel6w ustalenia obowi4zku ubez.pieczen spolecznych
* zal4cznlknr 3

l0.WyjaSnienia i informacje dotyczqce zapytania ofertowego mo2na uzyskai pod
nr telefonicznym 513 071 130.

Z upowa2nien
Stowarzyszenia SOLIS
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