
SOLIS RADIUS
Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dziecr
' 

Ui"o"f no.prawnych i Autystycznych

ig-ogo'Rtesz6w, ul' Saska 56

tel, ogi ggz gec NIF 813€1=15-680

Rzesz6w, dnia l5 grudnia 2020 roku

Szanowni Paristwo!

w zwr4zku z realizacj4 projektu pn. ,,osrodek Terapeutyczny soLIS RADIUS,,,
wsp6lfinansowanego ze Srodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych w ramach konkursu 112018, wykonywanego 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 sig z zapytaniem ofertowym na czgsciow4 realizacjg
zam6wienia przez wykonawc6w polegaj4cego na przeprowadzaniu wybranych zajgc
tercpeutycznych dla beneficjent6w objgtych wsparciem zgodnie z ww. projektem zwanego
dalej ,,projektem".

I. Nazwa i adres Zamawiaj4cego

Rze szowskie Stowarzyszenie na Rzecz D zieci Niepelnosprawnych
i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie
ul. Saska 56

35 - 630 Rzesz6w

Tryb udzielenia zamriwienia

Zam6wienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Zarnawiaj4cy nie podlega
przepisom ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r Prawo zam6wiefipublicznych.

IIL Opis przedmiotu zamriwienia

l) Grupowe zajgciaterapeutyczno - edukacyjne wybranymi metodami:
a) Celem zajgi jest przede wszystkim wyr6wnywanie deficyt6w rozwojolvych

wynikaj4cych z niepelnosprawnosci. W ramach tychzajgt wykorzystywane s4
elementy r62nych metod terapeutyczny m.in. W. Scherbome, Knill'a, Metody
Dobrego Startu, Paula Denisona itp. Na zajgciach dzieci uczE sig wsp6lpracy
w grupie, prawidlowej komunikacji z r6wieSnikami oraz radzenia sobie w
sytuacj ach zwiqzany ch z ry w alizacj4.

b) Podczas zajE(, w zale2nosci od potrzeb uZywane sQ roane pomoce
terapeutyczne. Zajgcia maj4 charakter zaplanowany i kolejne s4 uzupelnieniem
wczeSniejszych.

c) ZajEcia, s4 realizowane w bloku I godzinnyffi, w okresie kwiecieri 2020 -
marzec 2021. W realizacjg jednego zajqcia bgdzie zaangahowanych dwoch
terapeut6w. WielkoSi grupy terapeutycznej od 3 do 8 beneficjent6w
ostatecznvch.
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Terapia zajqciowa - grupowa:

a) Celem terapii zajgciowej jest przede wszystkim og6lne usprawnienie
codziennego funkcj onowania. Rozwij a umiej gtnoSci wykonywania czynnoSci
Zycia codziennego oraz zaradnoSci osobistej w tym samoobslugi. Poprzez
terapig zajgciow4 poprawiaj4 sig czynnoSci motoryczne beneficjenta, rozwrja
siE sprawnoSd psychoftzyczn4 niezbgdn4 w dalszych etapach rozwoju dziecka.
Poprzez terapig zajgciow4 kompensowane s4 deficyty wynikaj4ce z
niepelnosprawnoSci

b) Podczas zajg(, w wykorzystywane sQ r62nego rodzaju techniki zwiqzane ze

sztuk4, rgkodzielnictwem oraz elementy rehabilitacj r zwiEzanej
usprawnianiem r4k. Zajgcia maja charakter r62norodny, w zaleLnoSci od
wstgpnych umiejgtnoSci beneficjenta. Podczas zajg(, wykorzystywane s4 rolne
pomoce papiernicze, malarskie, garncarskie, itp.

c) Zajgcia, s4 realizowane w bloku 1 godzinnyffi, w okresie kwiecieri 2020 -
marzec 2021. W realizacjg jednego zalEcia bgdzie zaanga2owanych dw6ch
terapeut6w. WielkoSi grupy terapeutycznej od 3 do 8 beneficjent6w
ostatecznych.

Gimnastyka korekcyjna z zalgciami sportowymi - grupowa:

a) Celem gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim zapobieganie wadom
postawy oraz rehabilitacja wad postawy juZ powstalych. Natomiast w ramach
zajE( sportowych wyr6wnywane s4 deficyty zwi4zane z nieprawidlow4
koordynacj4 ruchow4, orientacj4 w przestrzeni, umiejEtnoSci4 wsp6ldzialanie z
grupie, a co za tym idzie nieprawidiow4 komunikacj4 i funkcjonowaniem w
grupie r6wieSniczej. Celem tychzapcjest takze, poprawa wiasnego wizerunku
nauka pewnoSci siebie oraz nauka umiejgtnego rywalizowania

b) Podczas prowadzenra zalE1, wykorzystywane sQ rolne pomoce r prz,yrzqdy

sportowe. Chc4c realizowa6 cele, zajgcia prowadzone s4 w wielorakich
formach: od dwiczen typowo wyrownuj4cych deficyty zwi4zane z wadami
postawy po typowe cwiczenia sportowe

c) Zajgcia, s4 realizowane w bloku 1 godzinnyffi, w okresie kwiecieri 2020 *
marzec 2021. W realizacjg jednego zajgcia bgdzie zaanga1owanych dw6ch
terapeut6w: z uprawieniami do prowadzema zajEc i terapeuta wspomagaj4cy.
WielkoS6 grupy terapeutycznej od 3 do 8 beneficjent6w ostatecznych.

Iloi;(, zajg6, do zrealizowania w danym miesi4cu kalendarzowym okreSla na
pocz4tku ka2dego miesi4ca koordynator zalgc i grup terapeutycznych.

ZalEcia s4 prowadzone w oparciu o bazg lokalow4 przy ul. Saskiej 54 i 56 oraz ul.
Go2dzikowej 1l w Rzeszowie.

Potencj alny wykonawca j est zobo wi4zany :

a) do wsp6ipracy z koordynatorem zajgc i grup terapeutycznych w zakresie
ustalania termin6w realizacji zajEc oraz ewentualnych zmran,

b) uzupelniania na biez4co obowiqzuj4cej dokumentacji terapeutycznei oraz
ewidencji, kt6ra stanowi podstawg do rozhczema zreahzowanych godzin
terapii.

7) Kwalifikacje prowadz4cego zajgcia:
a) Obligatoryjne: posiadanie kwalifikacji

pedagogicznego.

3)

4)

s)

6)

zakresie przygotowania
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b) Fakultatywne:

- ukoriczony kurs w zakresie ,,stosowana Analtza Zachowania w pracy
tenpeuty cznej z osobami z autyzmem" .

- wykazanie sig doSwiadczeniem w prowadzeniu zajgt, terapeutycznych z
osobami z autyzmem w plac6wkach specjalistycznych, instytucjach,
otganizaciach zaimujqcych sig edukacj4 os6b z autyzmem, terapi4 os6b z
autyzmem.

- ww. doSwiadczenie nalezy udokumentowad w formie zalwradczenia
(rekomendacji) wystawionego przez dan4 plac6wkg (insty,tucjE,

organrzacjq).

Warunki udzialu w postgpowaniu

L Zamowienie nie moze zostac udzielone podmiotom powiqzanym osobowo lub
kapitalowo z Zamawiaj4cym lub osobami upowaznionymi do zaciqgania
zobowiEzafr w imieniu Zamawiaj4cego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu
Zamawiai4cego czynnoSci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawc y, w szczeg6lnoSci poprzez:

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

2) posiadanie udzialow lub co najmniej l0% akcji,

3) petnienie funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz4dzq4cego, proKurenra,
pelnomocnika.

4) pozostawanie w zwr1zku malzefrskim, w stosunku pokrewiefrstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

2. Potencjalny WykonawcazobowiEzany jest zalyczyc do oferty:
I ) oSwiadczenie o braku powiqzah kapitalowych lub osobowych. o kt6rych

mowa w ust. I stanowi4ce zal4cznik nr 2 do zapylania;
2) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych kwalifikacje okreslone w czgsci III.

pkt 7 lit a) i b);
3) oSwiadczenie dla cel6w ustalenia obowi4zku ubezpieczeri spolecznych

stanowi4ce zal4cznik nr 3 do zapytania (nie dotyczy os6b zatrudnionych u'
Stow-arzyszeniu SOLIS RADIUS - Rzesz6w w ramach umowy o pracE).

3. Oferent ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany stwierdzii ..za
z godno Si z ory ginalem" dokumenty potwi e r dzaj 1ce j e go kwali frkacj e.

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

'f ermin realizacji zam6wienia

Zlecenie przeprowadzenia zajqc dla beneficjent6w objgtych wsparciem w ramach
projektu obejmuje okres :

v.

od grudnia 2020 r. do marca 2021 r.



VI. Termin i spos6b skladania ofert

1. Ofertg nale?y zloLyc na formularzu stanowi4cym zal4czntk nr 1 do zapytania

wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawrajqcego w terminie do

23 grudnia 2020 r. do godziny 10.00.

2. Ofertg mo2na dorgczyc Zamawraj1cemu:

a) OsobiScie pod adresem do korespondencjr 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 r4k przy wejSciu do

budynku),

b) Pocztlkurierem na adres do korespondencji, przy czym termin zlohenia

oferly uznaje siE za zachowany, je2eh oferta wplynEla do Zamawiaj4cego

przed terminem okreSlonym w ust. 1.

3. Oferent ponosi odpowiedzialnoSd za dotrzymanie terminu dostarczenia oferty.

4. Oferta i wszystkie zatqcznlki winny byi podpisane przez oferenta / osebg

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

6. Jezeli zlolone oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupelnienia lub

wyja5nienia, ZamawiajEcy, o ile uzna to za zasadne, mohe wyznaczyc

dodatkowy termin nazloZenie uzupelniefr lub wyjaSniefl.

7. Zamawral1cy zastzega sobie prawo szczeg6iowego sprawdzania stanu

faktycznego zprzedlozonymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym r6wnieZ

poprzez wezwanie oferenta do wyjaSnienia treSci dokument6w lub

przedlohenia dodatkowych dokument6w.

Kryterium wyboru of'erty

Zamawiaj1cy dokona oceny ofert ,,X" na podstawie kryterium: cena ,,C" * ukofrczony

kurs III stopniowy pn.: ,,Stosowana Analrza Zachowania w pracy terapeutycznej z

osobami z autyzmem,,SAZ" + doSwiadczenie: ,,D"

X=C+SAZ+D

Maksymaln4 liczbg 50 punkt6w w kryterium C otrzyma Wykonawca, kt6ry

zaproponuj e najnrzszq ceng, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj4 odpowiednio

mniej sz4 liczbg punkt6w obliczon4 zgodnie z pont2szym wzorem:

C : (Kcon / Kcou) x 50 pkt
gdzie

KCon=Ks+Kp

vII.



Kcnb=Ks+Kp

Kp:fe+fr-Fw+fp

Kcon * koszt calkowity oferly najtafszej
Kcou - koszt calkowity oferly badanej

Ks - koszt brutto oferly
Kp - koszty pracodawcy obliczone na podstawie ceny brutto oferty
fe - ubezpi eczenie emerytalne : 9,7 6%o Ks
fr - ubezpieczenie rentowe: 6,500/oKe
w - ubezpieczenie wypadkowe: 0,670/o Ks
fp - fundusz pracy: 2,45oh KB

Oferta w odniesieniu do tego kryterium rno2e uzyskai maksimum 50 pkt

Za spelnienie kryterium SAZ zostanie przyznanych 20 punkt6w.

Za speinienie kryterium D zostanie przyznanych l0 punkt6w.

VIII. Postanowienia kofcowe

1. O wyborze oferty Zamawiaj4cy powiadomi niezwlocznie wszystkie podmioty.
ktore zlo7yly oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.

2. ZamawrajEcy wybierze nie wigcej niZ jednego oferenta.
3. Oferta nie spelniaj4ca wymagari fonnalnych lub merytorycznych niniejszego

zapylania w szczegolnoSci zlohona po terminie, niekompletna lub nie bgd4ca
ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zaw-iera.i4ca inne
r ozpoznane nieprawidlowo Sc i, zo stanie odrzucona bez j ej rozpatrywani a.

4. Zamawrajqcy nie przewiduje procedury odwolawczej. Z tytulu odrzucenia
oferty wykonawcom nie przysluguj4 Zadne roszczenia przeciwko
ZamawrajEcemu.

5. Zamawial4cy mole nie wybrac Zadnej oferly lub zmodyfikou'ai tresi
zapytama oferlowego ) w szczegolnoSci ze wzglgdu na koniecznoSi usuniqcia
wad zapytania. dostosowania zapytania do wymagari pou'szechnie
obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji wi424c1'ch

Zamawiaj4cego, oraz o ile okaZe sig to konieczne do prawidlou-ej realizacji
zadania lub przedmiotu zapytania (w szczeg6lnoici ze wzglgdu na nale2y14
jakoSi wykonania przedmiotu zapylania oraz jego zgodnoSi z celanti zadama).

albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania. Informacja o
zmianie treSci zapylania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiajqcego znajduj4cej sig pod adresem: http://solisradiuspl/. W
przypadku modyfikacji treSci zapylania zostanie przedluZony termin skladnia
ofert, a takle o zmianie zostan4 poinformowane podmioty. do kt6rych
wyslano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapylanie.

6. W przypadku, gdy kllka ztozonych ofert otrzyma tg sam4 maksymaln4 iloSi
punkt6w, o wyborze oferly w pierwszej kolejnoSci zdecyduj4 wykazane
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Wzsze kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe, a w nastgpnej najni2szacena.

Zamawiaj4cy podejmie negocjacje z Wykonawcami, ktorzy zloZyh takie

oferty. Wynegocjowanie ceny najnilszej prowadzii bgdzie do zawarcia

umowy z WykonawcE, z zastrzeZeniem pkt 5 powyzej.

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

umowa.

8. Jezeli Oferent, kt6rego oferta zostalawybrana, uchyla sig od zawarcia umowy,

Zamawiaj qcy moze wybrad naj korzystn rej szq spo Sr6d po zo stalych o fert.

9. Zal4czniki do zapytania ofertowego stanowi4:

1) Formularz ofertowy - zal1cznikm l,
2) OSwiadczenie o braku powi4zan kapitalowych lub osobowych -

zalqcznlknr 2,

3) O3wiadczenie dla cel6w ustalenia obowiqzku ubezpreczeri spolecznych

- zal4czniknr 3

10. WyjaSnienia i informacje dotycz4ce zapytania ofertowego mohna uzyskac pod

nrtelefonicznym 513 071 130.
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