
SOL]S RADIUS 3

Rzeszowskie Stowarryszenie Na Rzecz Dzieci
Niepelnosprawnych i Autystyczn'ych

35-630 Rzeszow, ul. Saska 56
tel.691 587 945 NIP 813-31-15-1i80

Rzesz6w, dnia 20 maia 2021 roku

Szanon'ni Paristw'o!

W zwi1zku z real'izacj4 projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Pairstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych rru ramach konkursu 112020, wykonywanego na podstawie umowy

o dofinansowanie nurner ZZOl000204l09lD z dnia 1 1 maja 2021 r., Zarzqd Rzeszowskiego

Stowarzyszenia na Rizecz Dzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS
w Rzeszowie zwraca sig z zapytaniem ofertowym na czgSciow4 realizacjg zam6wienia przez

wykonawc6w polegaj4cego na przeprowadzaniu zajgf terapeutycznych w zakresie treningu

kompetencji spolecznych, treningow umiejgtnoSci spolecznych oraz terapii psychologiezno'

pedagogicznej dla be,neficjent6w objgtych wsparciem zgodnie z ww. projektem zwanego

dalej ,,projektem".

Nazwa i adres Zamawiaj4cego

Rzeszowskie [i towarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepelno sprawnych

i Autystycznyr;h SOLIS RADIUS w Rzeszowie

ul. Saska 56

35 - 630 Rzesz6w

Tryb udzielenia zamrfwienia

Zam6wienie uLdzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Zamawiaj4cy nie podlega

przepisom ustilwy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo zam6wieri publicznych.

III. Opis przedmiotu zam6wienia

1) Trening urniejgtnoSci spolecznych i komunikacyjnych:

a) Celem trening6w umiejgtnoSci spolecznych i komunikacyjnych jest poprawa
jakoSci komunikacji beneficjent6w z r6wiesnikami oraz w Srodowisku

rodzinnym. Podczas zajgc uczestnicy ucz4 sig spolecznego funkcjonowania
oraz v'.ypelniania 16l spolecznych. Zdobywaj4 umiejgtnoSci prawidlowego
odczytywania intencji innych oraz umiejgtnoSci zwi4zanych z rozumieniem

relacji zachodz1cych w grupie r6wieSniczej. Podczas treningu rozwijane s4

kompetencje jgzykowe niezbgdne do komunikowania siE z otoczeniem.
b) Zajgcia. prowadzone s4 w oSrodku terapeutycznym, a nastgpnie mog4 by6

prowa<lzone w r62nych Srodowiskach i w r62nych miejscach w zaleznoSci od
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cwiczonych umiejgtno6ci spoleczno ^ komunikacyjnych np.: poczta, sklep,
kawiarnia, kino, podr62 Srodkami komunikaci i .

c) Zajqcia, s4 realizowane w bloku I godzinnym, w okresie kwiecieri 2021 -
marzec 2023. W realizacjg jednego zalgcia.jest zaar-rgazowanych dwoch
terapeut6w. WielkoSc grupy terapeutyczne.i od 5 do 8 benefic.jcnt6w
ostatec:1nych.

'I'rening kompetencj i spolecznych:

a) Celem gl6wnym treningu jest nauka jak najbardziej prawidlowego
funkcjc,nowania w grupach spolecznych i w rolach spolecznych

b) W rarnach treningu kompetencii spolecznych beneficjenci zdobywa.i4
umiejgtnoSci komunikacyjne, poznawcze iak r6wniez umiejgtnoSci niezbgdne
do reallizowania 16l spolecznych. Gl6wnie podczas zaJQc s4 rozwijane te

cechy, kt6re wi42E sig z tzw. I'eori4 umyslu, pozwalaj4c4 rozumici prawa
zachodz.4ce w kaadej spolecznoSci. Beneficjenci tak2e wza.iemnic siq

wspieraj4, dziel1 sig doSwiadczeniami i trudnoSciami na jakic napotykaj4
bgd4c doroslymi osobami ze spektrum autyzmu. Nacisk jest polozony na

poprawQ relacji spolecznych, zar'6wno tych w rodzinie. jak i tych
r6wiesniczych. Zaiqcia prowadzone sQ w oSrodku terapeutycznym, a nastgpnic

mog4 byi prowadzone w r62nych Srodowiskach i w r6znych rniejscach u'
zaleznctsci od kompetencji spolecznych beneficjent6w np.: kino, silolr'uia iunc
miejsca publiczne.

c) ZajEcia, sE realizowane w bloku 2 godzinnyffi, w okresie kwiecien 2021 -

marzec 2023. W realizacjg jednego zajqcia jest zaangazowanych dw6ch
terapeut6w. WielkoSd grupy terapeulycznej do 8 beneficjent6w ostatecznych.

1'erapia psychologi czno - pedagogiczna:

l) Celem terapii psycliologiczno - pedagogicznej jest przede wszystkim popra\\'a
funkcjonowania zarow-no spotecznego. poznawczego jak i emocjonalnego
dziecka w Srodowisku rodzinnym i poza rodzinnym (szkolnym. row'ieSniczl nr.

etc.)
2) Wsparcie psycho-pedagogiczne dzieci (osob) z z,aburzeniami rozq,ojr-r polega

na pracy indyw'idualnej z dziecmi/osobami (r,v1'rou'n1'r,r'anie deticytori
rozr.r,ojowych w,vnikaiEcych z niepelnospraw-noSci) oraz na pracv z rodzicattri.
polegaj4cej na omor.l'ieniu faz rozwoju. typow'ych zachowari u'1'stEpr,riacl'ch u
obrgbi e po szcze 96 lnyc h zabur zen r ozw oiowycl-r.

3) ZajEciat maj4 charakter indywidualnl', s4 realizowane w bloku I godzinnl'nt. ri
okresie kwiecieri 2021 - marzec 2023. W realizacjg jednego zajecia jest

zaanga2owanych j eden terapeuta.

4) IloSi zajqi do zreahzowania w danym miesi4cu kalendarzowl'm okreSla t.ra

pocz4tku l.:azdego miesi4ca koordynator zajE(, i grup terapeutycznych.

5) Zajgcia s4 prowadzone w oparciu o bazg lokalowE prz1" ul. Saskiei 54 i 56 oraz trl.
Gozdzikoivej I I w Rzeszowie.

6) Potencjalny wykonawca jest zobowi4zany:
a) do wsp6lpracy z koordynatorem zajgc i grup terapeutycznych w' zakresie

ustalan.ia termin6w realizac.ii zaigc oraz ewentualnych zmian,

1l



3

b) uzupelniania na biel4co obowi4zuj4cej dokumentacji terapeutycznej oraz

ewidencji, kt6ra stanowi podstawg do rozliczenia zrealizowanych godzin
terapii.

7) Kwalifikacje prowadz4cego zajEcia:

a) Obligatoryjne: ukofrczone studia wylsze magisterskie na kierunku:

psycho logia lub psychoprofi laktyka.

IV. Warunki udziialu w postgpowaniu

1. Zamowienie nie mohe zostac udzielone podmiotom powi4zanym osobowo lub
kapitalowc, z Zamawiaj4cym lub osobami upowaznionymi do zaci4gania
zobowiqzafr w imienit Zamawiaj4cego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu
Zamawiajepego czynnoSci zwi4zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawc y, w szezeg6lnoSci poprzez:

1) uczestnictwo w sp6lce jako wspolnik sp6lki cywilnej lub spolki osobowej,

2) posiadanie udzialow lub co najmniej 70o/o akcii,

3) pelnierLie funkcji czLonka organu nadzorczegolub zarz4dzalqcego, prokurenta,
pelnon:Locnika,

4) pozostawanie w zwiqzku malzeirskim, w stosunku pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieflstwa lub powinowactwa w linii
boczne.j do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

2. Potencjalny Wykonawcazobowiqzany jest zalEczyc do oferty:
1) oSwiadczenie o braku powiqzah kapitalowych lub osobowych, o kt6rych

mowa'w ust. 1 stanowi4ce zal4cznik nr 2 do zapytanra;
2) kserokopie dokument6w potwierdzaj4cych kwalifikacje okreSlone w czgSci lll.

pktT;
3) oSwiadczenie dla cel6w ustalenia obowi4zku ubezpieczen spolecznych

stanowi4ce zal1cznik nr 3 do zapytania (nie dotyczy os6b zatrudnionych w
Stowarzyszeniu SOLIS RADIUS - Rzesz6w w ramach umowy o praca).

Oferent ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany stwierdzii .,za

zgodno Si z ory grnalem" dokumenty potwie r dzaj qce j ego kwalifi kacj e.

Potencjalny wykonawca zobowiqzany jest do osobistego wykonywania
przedmiotu umowy.

J.

A
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V. Termin realiz:acj i zamtiwienia

Zlecenie przeprowadzenia zajg(, dla
projektu obejmuj e okresy :

od kwietnia 2021 r. do murca 2022 r.

od kwietnia 11022 r. do marca 2023

czgSt VIII. pkt'4)

beneficjent6w objgtych wsparciem w ramach

(umowa od maja lub czerwca 2021)

r. (umowa od kwietnia 2022 z zastrze1eniem
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VI. Termin i sposrib skladania ofert

1. Ofertg nale2y zloZyt na formularzu stanowi4cym zaL4cznik nr 1 do zapylania

wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawiaj4cego w terminie do

28 maja 2021r. do godziny 10.00.

2. Ofertg molna dorEczyc Zamawrai4cemu:

a) OsobiScie pod adresem do korespondencji Zamawiaj4cego, w godzinach

pracy, tj. w dni powszednie od 7.30 do 15.30.

b) Poczt4lkurierem na adres do korespondencji, przy czym termin zlo2enia

oferty uznaje sig za zachowany, jeheli oferta wplyngla do Zamawiaj4cego

przed terminem okreSlonym w ust. 1.

3. Oferent ponosi odpowiedzialnoSd za dotrzymanie terminu dostarczenia oferty.

4. Oferta i wszystkie zal4czntki winny by6 podpisane przez oferenta.

5. Wraz z:, ofertqnale|y zloZyc wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia.

6. Jeaeli zloaone oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupelnienia lub

wyjaSnienia, Zamawiajqcy, o ile uzna to za zasadne, mole wyznaczyc

dodatkowy termin nazlozenie uzupelnieri lub wyjaSnieri'

7. Zarrtavtraj4cy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu

faktycilnego zprzedloZonymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym r6wniez

poprzez wezwanie oferenta do wyjaSnienia treSci dokumenttiw lub

przedl<>2enia dodatkowych dokument6w.

VII. Kryterium wyboru oferty

Zamawtaj4cy dokona oceny ofert,,X" na podstawie kryterium: cena ,,C;' * ukoficzone

studia wyzsze magisterskie o kierunku psychologia,,P"

11:Q*P

Maksymaln4 liczbE 50 punkt6w w kryterium C otrzyma Wykonawca, kt6ry

zaproponuj e najni2sz1 ceng, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj4 odpowiednio

mniej sz4 liczbg punktow obliczon4 zgodnie z poniaszym wzorem :

C : (Kcon / K.6o6) x 50 pkt
gdzie

KCon: Ks + lKp

Kcob=Ks+JKp

Kp:fe+fr+w+fp

Kcon - koszt,lalkowity oferty najtaflszej

Kcou - koszt,calkowity oferty badanej

Ks - koszt brutto oferty
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Kp -- koszty pracodawcy obliczone na podstawie ceny brutto oferty
fe - ubezpi eczenie emerytalne : 9,7 60/o Ks
fr - ubezpieczenie rentowe: 6,50o/oKe
w - ubezpiecz,3nie wypadkowe: 0,670/o Ks
fp - fundusz pracy'. 2,45%o Ks
oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyskac maksimum 50 pkt

Za spelnienie liryterium P zostanie przyznanych 20 punkt6w.

Postanowienia koricowe

1. O wyborze oferty Z,amawiajqcy powiadomi niezwlocznie wszystkie podntioty.
ktore zloLyly oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.

2. Oferta nie spelniajqca wymagafi formalnych lub merytorycznych ninie.iszego
zapytartia w szczegolnoSci zioZona po terminie, niekompletna lub nie bgd4ca

ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zawiera.j4ca innc
r ozpozlTane nieprawidlowo Sci, zo stanie odrzucona bez j ej ro zpatrywani a.

3. Zamawiaj4cy nie przewiduje procedury odwolawczej. Z tytulLl odrzucenia
ofefiy wykonawcom nie przysluguj4 Zadne roszczenia przeciwko
Zamawial4cemu.

4. Zamawiajatcy mo2e nie wybrai 2.adnej oferty lub zmodyfikowai treSi
zapytarta ofertowego, w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na koniecznoSi usuniqcia
wad :zapytama, dostosowania zapytania do wymagan powszechnie
obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji wi424cy,ch

Zamawral4cego, oraz o ile okaze siE to konieczne do prawidlow.ej realizacji
zadania. lub przedmiotu zapytania (w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na nalezyt4
jakoSi 'wykonania przedmiotu zapylania oraz jego zgodnoSc z celami zadanra).

albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania. Inlbrmacja o

zmianic treSci zapyania zostanie zantieszczona lla stronie irrternetoilc.i
Zamau'iajEcego znajduj4ce.i siq pod adresem: http://solisradjL\pU. \l'
przvpadku mod1,-fikac.li treSci zapvtania zostanie przedluzon)' termin skladnia
ofert. a takze o zmianie zostan4 poinforntowane podmiotl'. do ktorl'ch
wyslano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.

5. W przypadku, gdy kilka zloZonych ofert otrzyma tg sam4 maks,vmaln4 iloSi
punkt6',v, o wyborze ofer-ty w pierwszej kolejnoSci zdecyduj4 r,vvkazane

wy?sze kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe. a w nastgpnej najni2sT-a cena.

ZamawiajEcy podejmie negocjacje z Wykonaw'cami. ktorzy' z,lo'2.-vli takie
oferty. Wynegocjow'anie ceny najniZszej prowadzii bgdzie do zar.r'arcia

umowy z WykonawcE, z zasrrzezeniem pkt 4 powyZej.

6. Z Wykonawc4, kt6ry przedstawi najkorzystniejszE ofertg, zostanie zaw'arta

umowa.

1. JeZeli C)ferent" kt6rego oferta zostala wybrana. uchyla sig od zau'arcia Llnto\\n'.

Zamaw iaj 4cy moze wybrai naj korzystni ej sz4 spo 6r6d pozo stalych o fert.

8. T,,alqcznrki do z.apylania ofertowego stanowiq:
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1) Formularz ofertowy - zal4cznrk nr l,

2) Oswiadczenie o braku powi4zari kapitalowych lub osobowych

zal4czniknr 2,

3) Oswiadczenie dla cel6w ustalenia obowi4zku ubezpreczefr spolecznych

- zal.qcznlknr 3

WyjaSrrienia i informacje dotyczEce zapytania ofertowego mozna uzyskac pod

nr telelbnicznym 5 13 071 130.

lutwfrlg


