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Sbwaayszenh Na Rzecz lhled
Nlepelnocprrwnrh I AubptFarydr

RreozoursKe

sousRADrus

Rzesz6w, dnia 03 stycznia 2022 roku

35-604 Rzesz6w, ul. Gctdzlkowa 118
tel. 691587 945 NIP 8!,3-31-15.580

Szanowni Paristwo!

W

zwi4zku z rcalizacj4 projektu pn. ,,OSrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych w ramach konkursu 112020, wykonywanego na podstawie umowy
o dofinansowanie numer ZZOl000204l09lD z dnia 11 maja 2021 r., Zarz4d Rzeszowskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepelnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS
w Rzeszowie zwraca siE z zapylaniem ofertowym na reahzacjE zam6wienia przez
wykorrawc6w polegaj?cego na zakupie zestawu sprzgtowego do prowadzenia terapii metod4
A. Tomatisa dla beneficjent6w objgtych wsparciem zgodnie zww. projektem zwanego dalej
,,projektem'1.

I.

Nazrya i adres ZamawiajAcego
Rzeszo wskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepelno sprawnych

i Au{ystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie
ul. Gozdzikowa 1 1B
35 -604 Rzesz6w

II.

Iry[

udzielsnia zam6wienia

Zampwienie udzielane jest w trybie zapytanra ofertowego. Zamawiaj4cy nie podlega
przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznvch.

III.

Opis przednriotu zam6wienia
Prze{miotem zam6wienia jest zestaw sprzgtowy do prowadzenia terapii metod4 A.
Tomptisa, kt6ry powinien skladai sig z n\ '. element6w' sprzEto\ ych oraz spelniac
okre$lone ponizej w.arunki zabezpieczenia jego funkcjonalnoSci i eksploatacji.
Ponadto zabezpieczenie funkcjonowania ww. zesta\ u r.l' ramach ..motlnlu trolimit"
nrusi zapewniad terapiE l4czonq z urzEdzeniem Easy Biofeedback. ktore posiada na
stanie Zama'wiai4cy. L4czenie terapii wg. A. Tomatisa oraz Easy Biofeedback ma
pole$ai m.in na zastosowaniu specjalnych skrypt6w treningowych Easy Biofeedback
w trpningu przed sesjami terapeutycznymi metody wg A. Tomatisa. Skrypty te
tworzone muszA byc na podstawie Testu Easy Biofeedback oraz diagnozy,'
audiqlaterometrycznej dokonywanych przed podjEciem terapii.

l.

Zgstaw Akcesoria + Diagnoza + Terapia - terapia dla max. 4 osob na r62nych
programach terapeutycznych w tym samym czasie, ktory powinien zawierai:

1)

elektroniczne ucho - modul dZwigkowy zestawu terapeutl,
zintegrowane sluchawki powietrzno- kostne - 4 szt.

-

1szt.

2)
3) opaski frotte do sluchawek powietrzno- kostnych - 4 szt.
4) mikrofon pulpitowy - 1 szt.
5) pendrive z aplikacj4 terapeuty wraz z podrgcznikiem u:iytkow raw

wersJr

elektroniczn€1 oraz baz4 utwor6w muzycznych bgd4cych pod nw4 terapii

- I szt.

6) listwg przeciwprzepigciow4 * | szt.
7) umowg licencyjn4 na czas nieokreSlony - 1 szt.
8) dedykowany przez oferenta laptop - I szt.
9) dedykowaneprzez oferenta urzqdzenie wielofunkcyjne-

.l szt.

10)deklaracjg zgodnoSci dla wyrob6w medycznych(93l42lEIlC) - I
I l) instrukcjg instalacji - I szt.
l2) szkolenie z obslugi systemu w plac6wce Zamawiaj4cego;
l3) instalacjg i uruchomienie zestawu sprzgtowego w plac6wce
l4)darmowe wypoZyczenie 4-kanalowego sprzgtu do terapii N
posiadaj4cego Deklaracjg ZgodnoSci, w celach diagnostyczn
przynajmniej I miesi4ca- 1 szt.
i5)przeszkolenie z obslugi sprzgtu do terapii neurofeedback
16) gotowe skrypty treningowe Easy Biofeedback dedykowane do
z metod4 wg prof. A. Tomatisa
2.

Profesjonalny audiometr medyczny - modul diagnostyczny (skalib
zparametrami metody prof. A. Tomatisa) - I szt.

3.

Modul nostres:
l) ,,Gniotek" antystresowy - 4 szt.
2) Kula lub kostka,,labirynt" do uspokoj enia, cwiczenia konroentracj
cierpliwoSci - 4 szt.
3) Kula manipulacyjna z otworami oznaczonymi kolorystycz.nie * 4
4) Gotowe skrypty treningowe Easy Biofeedback stosowane w celu
przed terapi4 wg. prof. A. Tomatisa.

:J?cego

rofeedback,
na okres

ngow wlaz

ny zgodnie

4. Modul nolimit:

1)

2)

r)
4)
5)

6)
7)

stale, doZywotnie wsparcie merl.toryczne polegaj4ce na:
a) kontakcie telefonicznym oraz mailowym na temat tworzenia

prowadzenia terapii;
b) wizytach w plac6wce Klienta oraznadzorowaniu i pomocy
terapl4;
c) pomocy w diagnozie, interpretacji diagnozy,tworzenia pro
stale, dozywotnie wsparcie techniczne
wsparcie 24h17 dni w tygodniu
wparcie merytoryczne realizowane on-line
wsparcie meryloryczne i techniczne do|ywotnio realizowane na
Zamawiajqcego (maksymalnie 2 razy w rniesi4cu)
12 wizyt superwizyjnych u Klienta do wykorzystania przez okres
Udzielenie gwarancji i rgkojmi na dostarczone produkty na okres

5. Modui akcesoria:
1) zestawy pomocy terapeutycznych, w zestawie: wycinanlci, mal
do gry, pisaki, farby i inne - 16 zestaw6w

pracy z

reJScu u

10 lat.

4 miesigcy.

karty

3

cesoria do utrzymywania czystoSci i dezynfekowania sluchawek oraz sprzgtu
zestawy

w.

nki udlzialu w postgpowaniu

fla

1

2
a

J

6wienie nie moZe zostac udzielone podmiotom powi4zanym osobowo lub
italorvo z zamawiajEcym lub osobami upowaznionymi do zaci4gania
owi4zan w imieniu zamawrajEcego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu
awieq4cego czynnosci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
ury wyboru Wykonawcy, w szczeg6lnoSci poprzez.
uczestnictwo w sp6lce jako wspolnik spolki cywilnej lub sp6lki osobowej,
posiadanie udzialow lub co najmniej l\oh akcji,
pelni,enie funkcji cz\onka organu nadzorczego lub zaruqdzaj}cego, prokurenta,
pelnomocnika,
pozostawanie w zwi?zku malzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewiefrstwa lub powinowactwa w linii
boczrrej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
tencjalny Wykonawcazobowi4zany jest zalqczyc do oferty:
oSwia.dczenie o braku powiqzan kapitalowych lub osobowych,
mowa w ust. 1 stanowi4ce zal4cznik nr 2 do zapytania;

V.

Te

-

o

kt6rych

n realizacji zam6wienia
zam6wienia: do 15 lutego 2022 r.

VI.

in i spos6b skladania ofert

nr I do zapytania
wraz'z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawiaj4cego w terminie do
17 st5's2nir 2022 r. do godziny 15.00.
Ofert<; nale?y zlo2y(, na formularzu stanowiecym zal4cznlk

Ofertq mozna dorgczy e Zamawiaj4cemu:

a)
b)

w

siedzibie Zanawiaj4cego, w godzinach pracy, tj. w dni
powszednie od 7.30 do 15.30 (Rzesz6w, ul. GoZdzikowa I lB;
II pigtro - pomieszczenie biurowe).
Pocztqlkurierem na adres do korespondencji, przy czym termin zlo2enia
ofbrty uznaje sig za zachowany, je?eli oferta wplyngla do Zamawiaj4cego
OsobiScie

przed terminem okreSlonym w ust.

l.

Oferent ponosi odpowiedzialnoSd za dotrzymanie terminu dostarczenia oferty.
Oferta i wszystkie zalqcznlki winny byd podpisane przez oferenta.

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

4

6.

7.

Ieheli zlo2one oSwiadczenie lub dokumenty lvymagqj4
wyjaSnienia, Zamawiqqcy, o ile uzna to za zasadn<:,
dodatkowy termin nazlohenie uzupelnieri lub wyjaSniefr.

ienia lub
v'ryznaczy(,

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo szczeg6lowego spr
nta stanu
faktyczneg o z przedloZonymi dokumentami i oSwiadczeniami,
tym r6wnie2
poprzez wezwanie oferenta do wyjaSnienia treSci doku
t6w lub
przedlolenia dodatkowych dokument6w.

vII.

Kryterium wyboru oferty
Zamawiq4cy dokona oceny ofert ,,X" na podstawie krlterium: cena,,C"

X=C
Maksymalna, hczbg 100 punkt6w w kryterium C otrzyma Wyk
wca, kt6ry
zaproponuj e najnrZszq ceng, natomiast pozostali Wykonaw cy otrzymaj4
iednio
mni ej sz4 liczb E punkt6 w obl i czon4 z godnie z ponizszy m wzorem :
C = (Kcon / Kcot) x 100 pkt
gdzie

- koszt calkowity oferty najtariszej
Kcou - koszt calkowity oferty badanej

Kcon

VIII.

Postanowienia koricowe
l. O wyborze oferty Zamawiajqcy powiadomi niezwlocznie wszyst e podmioty,
ktore zloLyly oferty, za poSrednictwem poczty elektronicznej,
wskazany
w ofercie adres e-mail.
2. Oferta nie spelniaj4ca wymagafr formalnych lub merytorycznyc niniejszego
zapytania w szczegolnolci zloAona po terminie, niekomprletna I b nie bgd4ca
ofert4 w rozumieniu przepis6w prawa cywilnego altro
j4ca inne
rozpoznane nieprawidlowoSci, zostanie odrzucona bez jej rozpat wanra.
a
Zamawiaj1cy nie przewiduje procedury odwolawczej. Z tytul odrzucenia

oferty wykonawcom nie przysluguj4 Zadne

przeciwko

roszczenia

Zamawiajqcemu.
T.

Zamawiaj4cy moZe nie wybra6 Ladnej oferty lub zmodyfi
zapytania oferlowego , w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na koni
r,vad zapytania, dostosowania zapylania do wymagari
obowi4zuj4cych przepis6w prawa lub innych regulacji
Zamawral4cego, oraz o ile okaZe sig to konieczne do prawi
zadania lub przedmiotu zapytania (w szczegolnoSci ze ,wzglgd
jakoS6 wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodnosc z
albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania ,zadania
o zmianie treSci zapytania zostanie zamieszczona na stronie
ZamawiajEcego znajduj4cej sig pod adresem:

owai

treSc

usunl9cla
wszechnie
wi4Lqcych

j

reahzacji

na nale?ytq

i

zadania),

Informacja
internetowej
W

5

przypadku modyfikacji treSci zapytania zostanie przedLu2ony termin skladnia
ofert, a takle o zmianie zostan4 poinformowane podmioty, do kt6rych
wyslano zapytanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.
wyb6r najkorzystniejszej oferty zgodnie z postgpowaniem jest r6wnoznaczny
z zatvarciem umowy migdzy Oferentem, a Zamawraj4cym na warunkach
okreSlonych w zapytaniu ofertowymi zlolonej ofercie.
Jezeli oferent, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od sprzedazy
ofero'wanego zam6wienia, ZamawiajEcy mohe wybrai najkorzystniejsz4
spoSrr5d pozostalych ofert.
Zalqctznrki do zapy tani a o ferlo we go st ano wi 4 :
1) Formularz ofertowy - zal4cznlknr l,
2) OSwiadczenie o braku powi4zut kapitalowych lub osobowych zal4ezniknr 2,
Wyjarinienia i informacje dotyczqce zapytania ofertowego mozna uzyskac pod
nr telefonicznym 513 071 130.

/

