RzesaursHe Storvarzpenle Na Ri"cz Orf.j
Nlepelnoepmrvnych I AntyttyrzryEh

Rzesz6w, dnia 05 stycznia 2022 roku

SOLISRADIUS
35-604 Rzesz6w, ul. Gofdzlkowa 118

tel.

6el

587 945 Nlp 913.31"i5.5e0

Szanowni Paristwo!

W

zwr4zku z realizacj4 projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS,',
wsp6ifinansowanego, ze Srodk6w Paflstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych w ramach konkursu 112020, wykonywanego na podstawie umowy
o dofinansowanie nu:mer ZZOl000204l09lD z dnia ll maja 2021 r., Zarz4d, Rzeszowskiego
Stowarzyszenia na Przecz Dzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS
w Rzeszowre zwracat sig z zapytaniem ofertowym na czgsciow q realizacjE zam6wieni a przez
wykonawc6w polegaj4cego na przeprowadzaniu zajgc terapeutycznych na basenie dla
beneficjent6w objgtych wsparciem zgodnie zww. projektem zwanego dalej ,,projektem".

T.

Nazwa i adres ZamawiajAcego
Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepelnosprawnych
i Autystyczny'ch SOLIS RADIUS w Rzeszowie

ul. Gozdzikowa I lB
35 - 604 Rzesz6w

II.

Tryb udzielenia zamriwienia
Zam6wienie udzielane jest w trybie zapy4ania ofertowego. Zamawiaj4cy nie podlega
przepisom usl.awy z dnia29 stycznia2004 r. Praw'o zam6wieri publicznych.

III.
1.

2.

Opis przedmiotu zam6wienia

ZajEcia terapeutyczne maj4 charakter indywidualny, realizou,ane s4 metodami
dobranymi do ro,Czaju i stopnia zaburzenia.
Zajqcia" s4 realiilowane w bloku 45 minutowyh, w wymiarze okreSlanym na pocz4tku
kaZdego miesiE,;a przez koordynatora zajgc i grup terapeutycznych, w obiekcie
basenowym wskazanym przez Zleceniodawcg na terenie miasta Rzeszowa lub u' innei
miejscowoSci, a,w tym:
1) wsp6lpraca rru zakresie ustalania termin6w realizacji zajgc oraz ewentualnych zmian.
2) uzupelnianie' na bieZ4co obowi4zuj4cej dokumentacji terapeutycznej oraz ewidencji

wg

ustalefi Zleceniodawcy w tym Kierownika Proiektu Oirodek
Terapeutyczny SOUS RADIUS, kt6ra stanowi podstawe do rozliczenia

zajqc

zr eali zow an;1ch godzi n terapi i.

3. W realizacjg jednego zajgciajestzaangalowany jeden terapeuta.

4. Kwalifi kacj e prowa dzqcego zaigcia:
l) Ukoriczone studia wyZsze na kierunku:
a) wychowanie frzyczne w specjalnoSci gimnastyka korekcy.jno - kompensacyjna
w zakre si e nauczania wychowan ia frzy cznego, i/lub ;
b) wychowanie frzyczne w specjalnoSci nauczania wychowa.nia frzycznego iloraz

2)
3)

rehabilitacji
Instruktor rekreacji ruchowej lub dyscypliny sportu w specjalnoSci: PLYWANIE;
Wykazanie sig udokumentowanym zatrudnieniem w charakterze terapeuty
(nauczyciela) w plac6wce zajmuj4cej sig terapi4 lub edukacj4 osob ze spektrum
autyzmu.

IV.

Warunki udzialu w postgpowaniu

1.

Zam6wienie nie moze zosta6 udzielone podmiotom powirtrzanym osobowo lub
kapitalowo z Zamawiaj4cym lub osobami upowaZnionymi do zaciqgama
zobowrqzaLi w imieniu Zamawiaj4cego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu
Zamawiaj4cego czynnoSci zwr1zane z przygolowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, w szazeg6lno5ci poprzez'.
1) uczestnictwo w sp6lce jako wsp6lnik sp6iki cywilnej lub spolki osobowej,
2) posiadanie udzial6w lub co najmniej l0% akcji,
3) petnienie funkcji czlonka organu nadzorczegolub zarz4<Izaj4cego, prokurenta,
pelnomocnika,

4)

pozostawanie w zwiqzku malzeriskim, w stosunku pokrewiefrstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewiefstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

2.

Potencjalny Wykonawcazobowi4zany jest zalqczyc do oferty:
1) oSwiadczenie o braku powiqzah kapitalowych lub osobowych, o kt6rych
mowa w ust. I stanowi4ce zalEcznlk nr 2 do zapytania;
2) kserokopie dokument6w potwierdzajqcych kwalifikacje ,tkreSlone w czqSci III.
pkt 4 {osoby zatrudnione w Stowarzyszeniu w charakterze terapeut6w
(nauczycieli) os6b ze spektrum autyzmu nie maj4 oborvi4zku przedstawiania
dokumentu wyszeg6lnionego w czgSci III. pkt 4 ppkt3));
3) oSwiadczenie dla cel6w ustalenia obowi4zku ubez:pieczeri spolecznych
stanowi4ce zaL4cznik nr 3 do zapytania (nie dotyczlr os6b zatrudnionych
w Stowarzyszeniu SOLIS RADIUS - Rzesz6w w ramaclh umowy o pracg).

3.

Oferent ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia jest zobliplowany stwierdzid ,,za
z godno 56 z or y ginalem" dokumenty potwie r dzaj 1ce j e go kw'alifi kacj e.

4.

Potencjalny wykonawca zobowiEzany
orzedmiotu umowv.

jest do

osobistego wykonywania

3

V.

Termin realizacji zamdwienia
Zlecenie przr3prowadzenia zqg(, dla beneficjent6w objgtych wsparciem
projektu o bej muj e o kresy :
od kwietnia 21021 r. do marcu 2022

r.

od kwietnia 2022 r. do marca 2023
czgSt VIIL pkt 4)

VI.

w

ramach

(umowa od stycznia 2022)

r.

(umowa od la,uietnia 2022 z zastrzezeniem

Termin i spos6b skladania ofert

1.

Ofertg nale?y zloLyc na formularzu stanowi4cym zalqcznik nr 1 do zapytania
wraz z:. wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawiaj4cego w terminie do
14 stycznia 2022 r. do godziny 15.00.

2.

Ofertg molna dorgczy6 Zamawiaj4cemu:

a)

w siedzibie ZamawiajQcego, w godzinach pracy, tj. w dniach
10,11,12,13,14 stycznia 2022r. od 7.15 do 15.15. (Rzesz6w, ul.

OsobiScie

3.

GoZdzikowa 1 18; II pigtro - pomieszczenie biurowe).
b) Pocztqlkurierem na adres do korespondencji, przy czym termin zlo2enra
oferty uznaje siE za zachowany, jeheli oferta wplyngla do Zamawiaj4cego
priled terminem okreSlonym w ust. 1.
Ofererrt ponosi odpowiedzialnoSd zadotrzymanie terminu dostarczenia oferty.

4.

oferta i wszystkie zalqczniki winny byi podpisane przezoferenta.

5.

Wraz z ofert4 nale?y zloZy(, wszystkie wskazane dokumenty i oSwiadczenia.

6.

Jeheli zlo2one oSwiadczenie lub dokumenty wymagaj4 uzupelnienia lub
wyjaSrrienia, ZamawiajEcy, o ile uzna to za zasadne, moae wyznaczyc
dodatk.owy termin na zlohetlje uzupelnieri lub wyj aSnieri.

7.

Zamatviaiqcy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego sprawdzania stanu
faktyc;znego z przedlo2onymi dokumentami i oSwiadczeniami, w tym r6wnie2
poprze:z wezwanie oferenta do wyja5nienia treSci dokument6w lub
przedlohenia dodatkowych dokument6w.

VII.

Kryterium wyhoru oferty
Zamawiaj1cy dokona oceny ofert,,X" na podstawie kryterium: cena,,C"

X=C
Maksymaln| liczbg 100 punkt6w

w

kryterium

C

otrzyma wykonawca, kt6ry

zaproponuje nainizszq ceng, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymaj4 odpowiednio
mniejsz4 licztrg punkt6w obliczon4 zgodnie z poni2szym wzorem:

C = (Kcon / Kcot) x 100 pkt
gdzie

KCon=Ks+Kp
Kcob: Ks + Kp

Kp:fe+ft+w+fp
- koszt calkowity oferly najtanszej
Kcor - koszt calkowity oferty badanej
Ks - koszt brutto ofertY

Kcon

* koszty pracodawcy obliczone na podstawie
fe * ubezpieczenie emerytalne : 9,7 60/o Ks

Kp

ceny brutto ofefty

fr - ubezpieczenie rentowe: 6,50% Ks
w - ubezpi eczenie wypadkowe: 0,67 Yo Ke
fp - fundus z pracy ; 2,45o/o Ks

VIII.

Postanowienia koricowe
1. O wyborze oferty Zamawiaj4cy powiadomi niezwloczni<: wszystkie podmioty,
ktore zlotyiy oferty, za poSrednictwem poazty elektronicznej, na wskazany
w ofercie adres e-mail.
2. Oferta nie spelniaj4ca wymagaf formalnych lub merytorycznych niniejszego
zapytania w szczeg6lnoSci zlo2ona po terminie, niekomLpletna lub nie bEd4ca
ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego allbo zawieraj4ca inne
r ozpoznane nieprawidlowoSci, zo stanie odrzucona bez jej rozpatrywani a.
3. Zamawiqqcy nie przewiduje procedury odwolawczej. Z tytulu odrzucenia
oferty wykonawcom nie przysluguj4 Zadne K\szczenra przeciwko
Zamawnj1cemu.

4.

Zamawiaj4cy moae nie wybrai Zadnej oferty lub zmodyfikowai treS6
zapytania ofertowego , w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na lkoniecznoSi usunigcia
wad zapytanra, przekraczajqcq koszt jednostkowy za jedn4 godzing
oferowanej uslugi wsparcia, dostosowania zapyt:ania do wymagari
powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji
wi4z4cych Zamawiaj4cego, oraz o ile okaze sig to konieczne do prawidlowej
reahzacjr zadania lub przedmiotu zapytania (w szczegcinoici ze wzglgdu na
nale|ytqjako5c wykonania przedmiotu zapT,tania oraz j<>go zgodnoSd z celamt
zadama), albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania.
Informacja o zmianie treSci zapytania zostanie zarrieszczona na stronie

internetowej Zamawiaiqcego znajduj4cej siE pod

adresem:

http://solisradius.pl/. W przypadku modyfikacji treSci zapfiania zostanie
przedlu2ony termin skladnia ofeft, a takLe o zmianie zostan4 poinformowane
podmioty, do ktorych wyslano zapylanie ofertowe lub zostanie rozpisane

5.

nowe zapytanie.
W przypadku, gdy kllkazl.ozonych ofert otrzyma tg saLm4 maksymaln4 ilo5i
punktow, o wyborze oferty w pierwszej kolejnoSci zdecyduj4 wykazane
wyZsze kwalifikacje

i doSwiadczenie zawodowe,

a

w narstgpnej najnizsza cena.

5

Zamaw'raj1cy podejmie negocjacje z Wykonawcami, kt6rzy zlozyli takie
oferty. Wynegocjowanie ceny najnilszej prowadzii bgdzie do zawarcra
umowy z WykonawcE, z zastrzezeniem pkt 4 powyZej.
6. Z Wykonawc4, kt6ry przedstawi najkorzystniejszE ofertg, zostanie zawarta
umowa
7. Zamawraj1cy wybierze nie wiEcej ni?trzech oferent6w.
8. Jeheli C)ferent, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy,
Zamaw iaj 1cy moze wybrai naj korzystn iej szq spo Srod pozo stalych o fert.
9. Zal1cznlkr do zapytania ofertowego stanowi4:
1) Formularz ofertowy - zalqczniknr l,
2) OSwiadczenie o braku powr4zan kapitalowych lub osobowych zatqcznlknr 2,
3) OSwiadczenre dla cel6w ustalenia obowi4zku ubezpieczeri spolecznych
- zal4cznlknr 3
10. WyjaSnienia i informacje dotycz1ce zapytania ofertowego molna uzyskad pod
nrtelefonicznym 513 071 130.

