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Szanowni Paristwo!

W zwiEzku z realizacj4 projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Paristwowego F-unduszn Rehabilitacii Os6b
Niepelnosprawnych w ramach konkursu 112020, wykonywanego na podstawie umowy
o dofinansowanie numer ZZOl000204l09lD z dnia 11 maja 2021 r., Zarzqd. Rzeszowskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS
w Rzeszowie zwraca sig z zapytaniem ofertowym na czqsciow4 realizacjg zam6wieni a przez
wykonawc6w polegajEcego na przeprowadzaniu wybranych zajgc terapeutycznych dla
beneficjent6w objgtych wsparciem zgodnie zww. projektem zwanego dalej ,,projektem".

Nazwa i adres Zamawiaj4cego

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepelno sprawnych
i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie
ul. GoZdzikowa 11B

35 - 604 Rzesz6w

Tryb udzielenia zamriwienia

Zamowienie udzielane jest w trybie zapylania ofertowego. Zamawiql4cy nie podlega

przepisom ustawy z dma29 stycznia2))4 r. Prawo zam6wiefi publicznych.

III. C)pis przedmiotu zamriwienia

1) Trening umiejgtnoSci spolecznych i komunikacyjnych:
a) Celem trening6w umiejgtnoSci spoiecznych i komunikacyjnych jest poprawa

jakoSci komunikacji beneficjent6w z r6wieSnikami oraz w Srodow.isku
rodzinnym. Podczas zajEc uczestnicy ucz4 sig spolecznego funkcjonowania
oraz wypelniania 16l spolecznych. Zdobywaj4 umiejgtnoSci prawidlowego
odczytywania intencji innych oraz umiejgtnoSci zwi4zanych z rozumieniem
relacji zachodzEcych w grupie r6wieSniczej. Podczas treningu rozwijane s4

kompetencje jgzykowe niezbgdne do komunikowania sig z otoczeniem.
b) Zajqcia prowadzone sA w oSrodku terapeutycznym, a nastgpnie mog4 byi

prowadzone w r62nych Srodowiskach i w r62nych miejscach w zale2noSci od
iwiczonych umiejgtnoSci spoleczno - komunikacyjnych np,: poczta. sklep.
kawiarnia, kino. podr6z Srodkami komunikacji.

c) ZajEcia, s4 realizowane w bloku 1 godzinnyffi, w okresie k.wiecieri 2021 -
marzec 2023. W realizacjg jednego zajEcia jest zaangazowan,vch dwoch
terapeut6w. WielkoSi grupy terapeutycznej od 5 do 8 beneficjent6w
ostatecznych.
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2) Terapia psychologiczno - pedagogiczna:

a) Celem terapii psychologiczno - pedagogicznej jest przede wszystkim poprawa
funkcjonowania zarowno spolecznego, poznawczego jak i emocjonalnego
dziecka w Srodowisku rodzinnym i poza rodzinnym (szkolnym, r6wieSniczym,
etc.)

b) Wsparcie psycho-pedagogiczne dzieci (os6b) z zaburzeniami rozwoju polega
na pracy indywidualnej z dziecmilosobarni (wyr6wnywanie deficyt6w
rozwojowych wynikaj4cych z niepelnosprawnoSci) oraz na pracy z rodzicami,
polegaj4cej na om6wieniu faz rozwoju, typowych zachowah wystgpuj4cych
w o brgb ie p o szcze golnyc h zabur zen r o zw ojowych.

c) ZajEcia maj4 charakter indywidualny, s4 realizowane w bloku I godzinnym,
w okresie kwieciefr 2021 - marzec 2023. W realizacjg jednego zajgcia jest
zaangaiowanych j eden terapeuta.

3) Grupowe zajEciaterapeutyczno - edukacyjne wybranymi metodarni:
a) Celem zajg6 jest przede wszystkim wyr6wnywanie deficyt6w rozwojowych

wynikaj4cych z niepelnosprawnosci. W ramach tych zajg(, wykorzystywane sQ

elementy roLnych metod terapeutyczny m.in. W. Scherborne, Knill'a, Metody
Dobrego Staftu, Paula Denisona itp. Na zajEciach dzieci ucz4 sig wsp6lpracy
w grupie, prawidlowej komunikacji z r6wiesnikami oraz radzenia sobie
w sytuacjach zwiqzanych z rywalizacja,.

b) Podczas zajE( w zaleLnoici od potrzeb uzywane s4 roZne pomoce
terapeutyczne. Zajgcia maj4 chalakter zaplanowany i kolejne s4 uzupelnieniem
wczeSniejszych.

c) Zapcia, s4 realizowane w bloku 1 godzinnyfl, w okresie kwiecieri 2021 -
marzec 2023. W realizacjg jednego zajqcia bgdzie zaangalowanych dwoch
terapeut6w. WielkoSi grupy terapeutycznej od 3 do 8 beneficjent6w
ostatecznych.

4) IIoSi zajgc do zrealizowania w danym miesi4cu kalendarzowym okreSla na

pocz4tku ka2dego miesi4ca koordynator zajEc i grup terapeutycznych.

5) Zajgcia s4 prowadzone w oparciu obazq lokalow4 przy ul. GoZdzikowej 11. llA
illBwRzeszowie.

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

ustalania termin6w reahzacji zajEc oraz ewentualnych zmian,
b) uzupelniania na bre21co obowi4zuj4cej dokumentacji terapeutycznej ora'z

ewidencji, kt6ra stanowi podstawg do rozliczenia zrealizctwanych godzin
terapii.

7) Kwalifi kacj e prowa dzEcego zajgcia:
a) Obligatoryjne: ukof,czone studia wylsze na kierunku: psychologia lub

psychoprofilaktyka.

Warunki udzialu w postgpowaniu

l. Zamowienie nie moZe zostai udzielone podmiotom powi4zanym osobowo lub
kapitalowo z Zamawiaj4cym lub osobami upowaZnionymi do z,aciqgania
z.obowiqzaf w imienru Zamawraj4cego lub osobami wykonuj4cymi w irnieniu

IV.
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Zamawialqcego czynnoSci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawc y, w szczeg6lnoSci poprzez..

l) uczestnictwo w sp<ilce jako wspolnik sp6lki cywilnej lub sp6tki osobowej,
2) posiadanie udzial6w lub co najmniej 10% akcji,

3) pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta,
pelnomocnika,

4) pozostawanie w zwiqzku malzeriskim, w stosunku pokrewiefistwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

2. Potencjalny Wykonawcazobowiqzany jest zaLyczyc do oferly:
1) o6wiadczenie o braku powiEzah kapitalowych lub osobowych, o kt6rych

mowa w ust. 1 stanowi4ce zaL1czniknr 2 do zapytania;
2) kserokopie dokument6w potwierdzaj1cych kwalifikacje okreSlone w czgsci III.

pkt 7;
3) o6wiadczenie dla cel6w ustalenia obowi4zku ubezpieczeh spoiecznych

stanowi4ce zal4cznik nr 3 do zapytania (nie dotyczy os6b zatrudnionych
w Stowarzyszeniu SOLIS RADIUS - Rzesz6w w ramach umowy o pracg).

3. Oferent ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobligowany stwierdzii ,,za
zgodnoSc z oryginalem" dokumenty potwier dzaj4cej ego kwalifi kacj e.

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

V.'I'erminrealizacjizamriwienia

Zlecenie przeprowadzenia zajEc dla beneficjentow objgtych wsparciem w' ramach

projektu o bej muje okresy :

od kwietnia 2021 r. do marca 2022 r. (untou,a od listopada 2021)

od kwietnio 2022 r. do msrca 2023 r. (umou,a od ku'ietnia 2022 z zustrze2enient

czgSt Wil. pkr 4)

VI. Termin i spos6b skladania ofert

1. Ofertq nale?y zloLyc na formularzu stanowi4cym zal4cznlk nr I do zapylania
wraz z wymaganymi dokumentarni, w siedzibie Zamawrajqcego w terminie do

2 listopada 2021 r. do godziny 10.00.

2. Ofertg mozna dorgczyc Zamawral4cemu:

a) OsobiScie w siedzibie Zamawraj4cego. w godzinach pracy. d. w dni
powszednie od 7 .30 do 15.30. (Rzesz6w, ul. Gc'2dzikowa 1 1B:

II pigtro - pomieszczenie biurowe).
b) Poczt4lkurierem na adres do korespondencji, przy czym termin zlozenia

oferty uznaje sig za zachowany, jeheli oferta wplyngla do Zamawiaj4cego

przed terminem okreSlonym w ust. 1.
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3. Oferent ponosi odpowiedzialnoS6 za dotrzymanie terminu dostarczenia oferty.

4. Oferta i wszystkie zalqcznrkr winny byi podpisane przez oferenta.

5. WruzzofertEnale2y zloZyc wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia.

6. Jeheli zlo2one oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupeinienia lub
wyjaSnienia, Zamawiaj4cy, o ile uzna to za zasadne, moZe wyznaczyc
dodatkowy termin nazlohenie uzupelnief lub wyjaSnieri.

7. zamawiq}cy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu
faktycznego zprzedlozonymi dokumentami i oSwiadczeniam| w tym r6wnie2
poprzez wezwanie oferenta do wyjaSnienia treSci dokument6w lub
przedlohenia dodatkowych dokument6w.

VII. Kryterium wyboru oferty

Zamawrajqcy dokona oceny ofert ,,X" na podstawie kryterium: cena ,,C" * ukonczone
studia vtltzsze magisterskie o kierunku psychologia,,P"

X=C+P

Maksymaln4 liczbg 50 punkt6w w kryterium C otrzyma Wykonawca, kt6ry
zaproponuj e najni?sz1 ceng, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj4 odpowiednio
mniej sz4 liczbg punkt6w obliczon4 zgodnie z ponihszym wzorem :

C: (Kcon / Kcou) x 50 pkt
gdzie

KCon: Ks + Kp
KCob=Ks+Kp

Kp:fe+fr+w+fp

Kcon - koszt calkowity oferty najtafszej
Kcou - koszt calkowity oferty badanej

Ks - koszt brutto oferty
Kp - koszty pracodawcy obliczone na podstawie ceny brutto oferty
fe - ubezpieczenie emerytalne : 9,7 60/o Ke
fr - ubezpieczenie rentowe: 6,50ohKe
w - ubezpi eczenie wypadkowe : 0,67 Yo Ks
fp - fundus z pracy : 2,45Yo KB

Oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyskai maksimum 50 pkt

Za spelnienie kryterium P zostanie przyznanych 20 punkt6w.
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VIII. Postanowienia koricowe
1. O wyborze oferly Zamawiaj4cy powiadomi niezwlocznie wszystkie podmioty,

ktore zlo7yly oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany
w ofercie adres e-mail.

2. Oferta nie spelniaj4ca wymagaf formalnych lub merytorycznych niniejszego
zapytanta w szczegolnolci zloZona po terminie, niekompletna lub nie bgd4ca
ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego albo zawierajqca inne
rozpoznane nieprawidlowoSci, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

3. Zamawiajqcy nie przewiduje procedury odwolawczej. Z tytulu odrzucenia
oferty wykonawcom nie przysluguj4 2adne roszczenra przeciwko
Zamawiaj1cemu.

4. Zamawiajatcy moze nie wybrad Zadnej oferty lub zmodyfikowai treSi
zapytania ofertowego, w szczeg6lnoSci ze wzglqdu na koniecznoSc usunigcia
wad zapytanta, dostosowania zapytania do wymagair powszechnie
obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji wi4Z4cych
Zamawiaj4aego, oraz o ile okaze sig to konieczne do prawidlowej realizacji
zadama lub przedmiotu zapytania (w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na nale|ytq

.iakoS6 wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodnoSd z celami zadania),

albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania. Infbrmacja
o zmianie treSci zapytania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiaj1cego znajduj4cej sig pod adresem: http://solisradius.pll. W
przypadku modyfikacji treSci zapytania zostanie przedluLony termin skladnia
ofert, a tak2e o zmianie zostanq poinformowane podmioty. do kt6rych
wysiano zapytame ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.

5. W przypadku, gdy kilka zloZonych ofert otrzyma tE sam4 maksymaln4 iloSi
punkt6w. o wyborze oferty w pierwszej kolejnoSci zdecyduj4 wykazane

W2sze kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe, a w nastgpnej najnizsza cena.

Zamawiaj4cy podejmie negocjacje z Wykonawcami, ktorzy zloZyli takie
oferly. Wynegocjowanie ceny najnilszej prowadzic bgdzie do zawarcia
umowy z Wykonawcq,zzastrze2eniem pkt 4 powy2ej.

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

7 . JeZeli Oferent, kt6rego oferta zostala wybrana. uchyla sig od zawarcia ulnow),.
Zamawral1cy moze wybrai naj korzystniejsz4 spoSr6d pozostalych ofert.

8. Zal4cznrki do zapytania ofertowego stanow-i4:

1) Formularz ofertowy - zal4cznik nt l,
2) OSwiadczenie o braku powiEzah kapitalowych lub osoboruy-ch -

zalEcznlknr 2.

3) OSwiad czenie dla cel6w ustalenia obowi4zku ubezpieczen sfficzn1,ch

- zal4czntk nr 3 /
9. WyjaSnienia i informacje dotycz 4ce zapytania ofertowe go 

^otThuzyskai 
pod

nrtelefonicznym 513 071 130.


