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W

z

realizacją projektu pn. ,,Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",
współfinansowanego zę środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach konkursu ll2020, wykonywanego na podstawie umowy
o dofinansowanie numer ZZOl000204l09lD z dnia 11 maja 202I r., Zarząd Rzeszowskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Dzięci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS
w Rzeszowię zwtaca się z zapytaniem ofertowym na częściową realizację zamówienia ptzez
wykonawców polegającego na przeprowadzaniu wybranych zajęó terapeutycznych dla

związku

beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z ww. projektem zwanego dalej ,,projektem".

Nazwa i adres Zamawiającego
Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie
ul. Goździkowa 11B
35 - 604 Rzeszów
II.

Tryb udzielenia zamówienia
Zamowienie udzielane jest w trybie zapytania ofeńowego. Zamawiający nie podlega
przepisom ustawy z dnia29 stycznia2\\4 r. Prawo zamowień publicznych.

ilI.

Opis przedmiotu zamówienia

1) Trening umiejętnościspołecznych i komunikacyjnych:
a) Celem treningów umiejętności społecznych i komunikacyjnych jest poprawa
jakości komunikacji beneficjentów z rówieśnikami oraz w środowisku

b)

rodzinnym. Podczas zajęó uczestnicy uczą się społecznego funkcjonowania
oruz Wpełniania ról społecznych. Zdobywają umiejętności prawidłowego
odczytywania intencji innych oraz umiejętnościzwiązanych z rozlltienięm
relacji zachodzących w grupie rówieśniczej. Podczas treningu rozwijane są
kompetencje językowe niezbędne do komunikowania się z otoczeniem.
Zajęcia prowadzone są w ośrodku terapeltycznym, a następnie mogą byó
prowadzone w różnyoh środowiskach i w różnyoh miejsoaoh w zależnośoiod
ówiczonych umiejętnościspołeczno - komunikacyjnych np.: poczta, sklep,
kawiarnia, kino, podróż środkami komunikacj i.
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c)

Zajęcia, są realizowane w bloku i godzinnyffi, w okresie kwiecień 202I marzec 2023. W realizację jednego zalęcia jest zaangażowanych dwóch
terapeutów, Wielkośćgrupy terapeutycznej od 5 do 8 beneficjentów
ostatecznych.

2)

Trening kompetencji społecznych:

a) Celem głównym treningu jest nauka jak najbańziej

prawidłowego

funkcjonowania w grupach społecznych i w rolach społecznych

b) W ramach treningu kompetencji społecznych beneficjenci

zdobywają
ak również umiej ętnościniezbędne
do realizowania ról społecznych. Głównie podczas zajęó są rozwijane te
cechy, które wiążą się z tzw. Teorią umysłu, pozwalającą rozumieć prawa
żachodzące w kńdej społeczności.Beneficjenci także wzajemnie się
wspierają, dzielą się doświadczeniami i trudnościami na jakie napotykają
będąc dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu. Nacisk jest położony na
poprawę relacji społecznych, zarówno tych w rodzinie, jak i tych
rówieśniczych. Zajęcia prowadzone są w ośrodkuterapeutycznym, a następnie
mogą być prowadzone w różnych środowiskachi w różnych miejscach w
zależnościod kompetencji społecznych beneficjentów np.: kino, siłownia inne
miejsca publiczne.
Zajęcia, są realizowane w bloku 2 godziwtyffi, w okresie kwiecień 202l marzęc 2023. W realizację jednego zajęcia jest zaangżowanych dwóch
terapeutów. Wielkośćgrupy terapeutycznej do 8 beneficjentów ostatecznych.
umiej ętnościkomunikacyj ne, poznawcze

c)
3)

j

Terapia psychologi czno- pedagogiczna:

a)

Celem terapii psychologiczno- pedagogicznej jest przede wszystkim poprawa
funkcjonowania zaróvłno społecznego, poznawczego jak i emocjonalnego
dzięcka w środowisku rodzinn ym i poza rodzinnym (szkolnym, rówieśniczym,

b)

Wsparcie psycho-pedagogiczne dzieci (osób) z zaburzeniami rozwoju polega
na pracy indywidualnej z dziećmi/osobami (wyrównywanie deficytów
rozwoj owych wynikaj ących z niepełnosprawności)oraz na pracy z r odzicami,
polegającej na omówieniu faz rozwoju, typowych zachowań występujących w
obrębie poszczegóInych zabur zeń rozwojowych.
Zajęcia mają charakter indywidualny, są realizowane w bloku 1 godzinnym, w
okresie kwięcień 202I - marzec 2023. W realizację jednego zajęcia jest

c)

etc.)

zaangażow anych j eden terapeuta.

4)

Grupowe zajęcia terapeutyczno- edukacyjne wybranymi metodami :
a) Celem zajęć jest przede wszystkim wyrównywanie deficytów rozwojowych
wynikających z niepełnosprawności. W ramach tych zajęó wykorzystywane są
elementy różnych metod terapeltyczny m.in. W. Scherborne, Knill'a, Metody
Dobrego Startu, Paula Denisona itp. Na zajęciach dzieci uczą się współpracy
w grupie, prawidłowej komunikacji z rówięśnikami oraz radzęnia sobie
w sytuacjach związanych z rywalizacją.
b) Podczas zajęó w zalężnościod potrzeb używane są różnę pomoce
terapeutyczne. Zajęcia mają charakter zaplanowany i kolejne są uzupełnieniem
wcześniejszych.
c) Zajęcia, są realizowane w bloku 1 godzinnym, w okresie kwiecień 202l matzec 2023. W realizację jednego zajęcia będzie zaangużowanych dwóch
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terapeutów, Wielkośó grupy terapeutycznej
ostatecznych.

od 3 do 8

beneficjentów

zręa|lzowania w danym miesiącu kalendarzowym określana
początku każdego miesiąca koordynator zajęó i grup terapeutycznych.

5) Ilośćzajęó do
6)

Zajęcia są prowadzone w oparciu o bazę lokalową przy ul, Gozdzikowej
i 118 w Rzeszowie.
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7) Potencjalny

a)

b)

wykonawca jest zobowiązany:
do wspołpracy z koordynatorem zajęc i grup terapeutycznych w zakresie
ustalania terminów realizacji zajęć oraz ewentualnych zmian,
uzupełniania na bieżąco obowiązującej dokumentacji terapeutycznej oraz
ewidencji, która stanowi podstawę do rozliczęnia ztęalizowanych godzin
terapii.

8) Kwalifikacj

e prowadzącego zajęcia:

a) Obligatoryjne: ukończone studia wyższe magisterskie na

kierunku:

psychologia lub pedagogika.

IV.

Warunki udzialu w postępowaniu

1. Zamówienie nie może zostac udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upowaznionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiąącego czynnościzwiązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawc y, w szczęgólności poprzęzi
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub społki osobowej,
2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10oń akcji,

3)

4)

2.

3.
4.
V.

pełnienie funkcji członka organu nadzorczegolub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

pozostawanie w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

Potencjalny Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferly:
1) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których
mowa w ust. 1 stanowiące załączntk nr 2 do zapytania
2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje określone w częściIII.
pkt 8;
3) oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku lbezpieczeń społecznych
stanowiące załącznik nr 3 do zapytania (nie dotyczy osób zatrudnionych w
Stowarzyszeniu SOLIS RADIUS - Rzeszów w ramach umowy o pracę),
Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobligowany stwierdzió ,,za
zgodność z ory gtnałem" dokumenty potwie rdzające j e go kwalifi kacj e.

Potencjalny wykonawca zobowiązany

przedmiotu umowy,

Termin realizacji zamówienia

jest do osobistego

wykonywania
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Zlecenie ptzeprowadzenia zajęó dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach
projektu od października 2022 r. do marca 2023 r.

vI.

Termin i sposób składania ofert

1.

Ofertę należy złożyó na formularzu stanowiącym zńącznik nr 1 do zapytania
wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawiającego w terminie do
03 października 2022 r. do godziny 10.00.

2.

Ofertę można doręczyó Zamawiającemu:

a)

3.

Osobiściepod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach
pracy, tj. w dni powszednię od 7.30 do 15.30.
b) Poczt{kurierem na adres do korespondencji, przy czym termin ńożęnia
oferty uznaje się za zachowany, jeżeli oferta wpłynęłado Zamawiającego
przed terminem określonymw ust. l.
Oferent ponosi odpowiedzialnośó za dotrzymanie terminu dostarczenia oferty.

4.

Oferta i wszystkie zńączniki winny być podpisaneprzez oferenta.

5.

Wrazzofertąnależy złożyćwszystkie wskazane dokumenty i oświadczenia.

6.

Jeże|i ńożone oświadczenie lub dokumenty wymagają uzupełnienia lub
wyjaśnienia, Zamawiający, o ile uzna to za zasadne, może :vqtznaczyc
dodatkowy termin nańożęnię uzupełnień lub wyjaśnień.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzania stanu
faktycznego zprzedłozonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym równiez
poprzez wezwanie oferenta do wyjaśnienia treścidokumentów lub
przedłożenia dodatkowych dokumentów.

VIl.

Kryterium wyboru oferĘ
Zamawiający dokona oceny ofert ,,X" na podstawie kryterium: cena ,,C" ł ukończone
studia wyższe magisterskie o kierunku psychologia ,,P" + ukończony kurs III
stopniowy pn.: ,,Stosowana Analtza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z
autyzmem ,SAZ"

X=C+P+SAZ
kryterium C otrzyma Wykonawca, który
zaproponuj e najntższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio
mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie zponiższym wzorem:
Maksymalną |tczbę 50 punktów

C

= (Kcon / Kcou)

gdzie

Kcon=K3.|Kp
Kcob: KB + Kp

x 50 pkt

w
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Kp:fe+fr+w+fp
Kcon
Kcou

- koszt całkowity oferty
- koszt całkowity oferly

najtańszej
badanej

Kg - koszt brutto oferty
Kp - koszty pracodawcy obliczone na podstawie ceny brutto oferty
fe - ubezpi eczenlę emerytalne : 9,7 60ń Kg

- ubezpięczęnię rentowe: 6,50% Kg
w - ubezpi eczenie wypadkowę: 0,67 Yo Ke
fp - fundusz pracy: 2,45Yo Ks
fr

Oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyskać maksimum 50 pkt

Za spełnienie kryterium P zostanie przyznanych 20 punktow.
Za spełnienie kryterium SAZ zostanie przyznanych 15 punktów.

VIII.

Postanowienia końcowe

1. O wyborze oferty Zamawiający powiadominiezwłocznie wszystkie podmioty,

2.

3.

które ńożyŁv oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.
Oferta nie spełniająca wymagań formalnych lub merytorycznych niniejszego
zapytania w szczególności złożona po terminie, niekompletna lub nie będąca
ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne
tozpoznane nieprawidłowości,zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczęj. Z t>ftJłu odrzucenia
oferty wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.

4. Zamawiający moze nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować

treść

zapytania ofertowego, w szczególności ze względu na koniecznośó usunięcia
wad zapylaria, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie

obowiązujących przepisów prawa lub innych regulacji wiążących
Zamawiającego, otaz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji
zadania lub przedmiotu zapytania (w szczegó|ności ze względu na należytą

5.

jakośćwykonaniaprzedmiotu zapytaniaoruz jego zgodnośó z celami zadania),
albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania. Informacja o
zmianie treścizapytania zostanie zarnieszczona na stronie internetowej
Zarnawiającego znajdującej się pod adresem: http://solisradius.pli. W
przypadku modyfikacji treścizapytania zostanie przedłlżony termin składnia
ofert, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których
wysłano zapylanie ofertowe lub zostanie rozpisane nowe zapytanie.
W przypadku, gdy kilka złożonychofert otrzyma tę samą maksymalną ilośó
punktów, o wyborze oferty w pierwszej kolejnościzdecydują vq1kazane
v,lyższe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a w następnej najniższacena.
Zamawiający podejmie negocjacje z Wykonawcami, którzy złoZyli takie

6.

oferly. Wynegocjowanie ceny najntższej prowadzić będzie do zawarcia
umowy z Wykonawcą, z zastrzezeniem pkt 4 powyżej.
Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta
umoWa.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamaw taj ący mo że wyb rać naj korzystni ej s zą sp o śró d po zo stałych o fert.
8. Załączniki do zapytania oferlowego stanowią:
7.

l)

Formularz ofertowy

-

załączniknr I,

2) Oświadczęnięo braku powiązań kapitałowych lub osobowych
załączntknr 2,

-

3) Oświadczęnie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

9.

załącznlknr 3

Wyjaśnienia i informacje dotyczące zapytania ofertowego mozna uzyskac pod
nr telefonicznym 513 071 130.

lCEPREZES
,L

Jacek Jozef Babis

