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szanowni państwo!

W związku z realizacją projektu pn. ,,Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS",
współfinansowanego ze środków Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach konkursu ll2020, wykonywanego na podstawie umowy
o dofinansowanie numer ZZOl000204l09lD z dnia l l maja 202l t., Zarząd Rzeszowskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Dzięci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS
w Rzeszowie zwraca się z zapfianiem ofertowym na częściową realizację zamówienia przez
wykonawców polegającego na przeprowadzaniu zajęó terapii psycholo giczno- pedagogicznej

dla beneficjentów objętych wsparciem zgodnie z ww. projektem zwanego dalej ,,projektem'o.

Nazwa i adres Zamawiającego

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzęcz Dzieci Niepełnosprawnych
i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie
ul. Gozdzikowa 11B
35 - 604 Rzeszów

Tryb udzielenia zamówienia

Zamowięnie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. Zamawtający nie podlega
przepisom ustawy z dnia 1 1 września})l9 r. Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1) Terapia psychologi azno- pedagogiczna:

a) Celem terapii psychologiczno- pedagogicznej jest przede wszystkim poprawa
funkcjonowania zarowno społecznego, poznawczego jak i emocjonalnego
dzięcka w środowisku rodzinnym i poza rodzinnym (szkolnym, rówieśniczym,
etc.)

b) Wsparcie psycho-pedagogiczne dzięci (osób) z zabltzeniami rozwoju polega
na pracy indywidualnej z dziecmilosobami (wyrównywarrie deficytów
rozwojowych wynika|ących z niepełnosprawności) oraz na pracy z rodzicami,
polegającej na omówieniu faz rozwoju, typowych zachowań występujących w
o brębi e p o szcze goln ych zabur zeń r ozw o1o wych.

II.



c) zajęciamają charakter indywidualny, są realizowane w bloku 1 godzinnym, w
okresie kwiecień 202l - marzęa 2023. W realizację jednego zajęcia.iest
zaangażowanych j ed en terapeuta.

Ilośó zajęó do zręalizowania w danym miesiącu kalendarzowym określa na
początku każdego miesiąca koordynator zajęc i grup terapeutycznych.

Zajęcia są prowadzone w oparciu o bazę lokalową przy ul, Gozdzikowej 1 l, 1 1A
i l1B w Rzeszowie.

Potencj alny wykonawca j est zobowiązany :

a) do wspołptacy z koordynatorem zajęc i grup terapeutycznych w zakresie
ustalania terminów realizacji zajęć oraz ewentualnych zmian,

b) uzupełniania na bieżąco obowiązującej dokumentacji terapeutycznej oraz
ewidencji, która stanowi podstawę do rozltczenla zręalizowanych godzin
terapii.

Kwalifi kacj e prowadzącego zaj ęcia:
a) Obligatoryjne: ukończonę studia Wższę magisterskie na kierunku:

,/ psychologia lub;
,/ pedagogika lub;
./ inne studia z przygotowaniem pedagogicznym z jednoczesnym

posiadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela.
b) Fakultatywne:

- wykazanie się doświadczeniem w prowadzeniu zajęc terapeutycznych z
osobami z autyzmem w placówkach specjalistycznych, instytucjach,
organizacjach zajmujących się edukacją osób z autyzmem, terapią osób z
autyzmem.

- ww. doświadczenie należy udokumęntować w formie zaśwtadczęnia
(rekomendacji), lub świadectwa placy, lub innego dokumentu
wystawion ego przęz daną placówkę (instytucj ę, organizację).

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zamówięnie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązai w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawc y ) w szczególności poptzez:
l) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadanie udzińów lub co najmniej l|Yo akcji,
3) pełnienie funkcji człorka organu nadzorczegolń zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

4) pozostawanie w zwiękll małżeńskim, w stosuŃu pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

2. Potencjalny Wykonawca zobowiązany jest zńączyó do oferty:

2)

3)

4)

5)
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1) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których
mowa w ust. 1 stanowiące załącznlk nr 2 do zapytania;

2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje określone w części III.
pkt 5;

3) oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych
stanowiące zńącznlk nr 3 do zapytania (nie dotyczy osób zatrudnionych w
Stowarzyszeniu SOLIS RADIUS - Rzeszów w ramach umowy o pracę).

3. Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobligowany stwietdzić ,,za
zgodno ść z ory ginałem" dokumenty potwie r dzające j e go kwal ifi kacj e.

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

V. Termin realizacji zamówienia

Zlecenie przeprowadzęnia zajęć dla beneficjentow objętych wsparciem w ramach
projektu od listopada 2022 r. do mgrca 2023 r,

VI. Termin i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyc na formularzu stanowiącym zńącznik nr 7 do zapytanla
wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie Zamawiającego w terminie do

24 listopadaż022 r. do godziny 10.00.

2. Ofertę można doręczyó Zamawialącemu:

a) Osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach
ptaey, tj. w dni powszednie od 7.30 do 15.30. (Rzeszów, ul. Goździkowa
11B; II piętro - pomieszczenie biurowe)

b) Pocztąlkurierem na adres do korespondencji, przy czym termin złożenia
oferly uznaje się za zachowany , jeże\l ofeńa wpłynęła do Zamawiającego
przed terminem określonym w ust. 1.

3. Oferent ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie terminu dostarczenia oferly.

4, Oferta i wszystkie załączniki winny byó podpisanę pfzęz oferenta.

5. Wraz z ofeftą należy zŁożyc wszystkie wskazane dokumenty i oświadczęnia.

6. Jeżę|i złożone oświadczenie lub dokumenty wymagają uzupełnienia lub
wyjaśnienia, Zamawiający, o ile uzna to za zasadne, możę wyznaczyc
dodatkowy termin nazłożenie uzupełnień lub wyjaśnień.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzania stanu
faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również
poprzez wezwanie oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub
przedłożenia dodatkowych dokumentów.
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VII. Kryterium wyboru oferĘ

Zamawiający dokona oceny ofert ,,X" na podstawie kryterium: cena ,,C" +

doświadczęnie w realizacji zajęc terapeutycznych z osobami z autyzmem w placówce
specjalistycznej zajmującej się, terapią osób z autyzmem: ,,D"

X=C+D

Maksymalną liczbę 50 punktów w kryterium C otrzyma Wykonawca, ktory
zaproponuj e najniższą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio
mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie zponiższym wzorem:

C = (Kc,on / Kcot) x 50 pkt
gdzie
KCon: K3 + Kp
Kcob=K3łKp

Kp:fe+fr+w+fp

Kcon - koszt całkowity oferty najtańszej

Kcou - koszt całkowity oferty badanej

K3 - koszt brutto oferty
Kp - koszty pracodawcy obliczone na podstawie ceny brutto oferty
fe - ubezpieczenie emerytalne : 9,7 6%o Ka
fi - trbezpieczenie rentowe: 6,50ońKs
w - ubezpieczenie wypadkowe: 0,670ń Kg
fp - ftrnduszpracy: ż,45ońKg
Ofeńa w odnięsienirr do tego kryterium moze uzyskać maksimum 50 pkt

Za spełnienie kryterium D zostanie przyznanych 20 punktow.

VIII. Postanowienia końcowe

1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty,
które złożyŁy oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w
ofercie adres e-mail.

2. 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
r ozpoznane nieprawidłowo ści, zostanie odrzucona bez j ej rozpatrywania.

3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tyttńu odrzucenia
oferty wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.

4. Zamawiający może nie wybraó żadnej oferty lub zmodyfikować treśó
zapytania ofertowego, w szczególności ze wzg\ędu na koniecznośó usunięcia
wad zapytaria, dostosowania zapsĄania do wymagań powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub innych regulacji wiążących
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Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji
zadanla lub przedmiotu zapytarria (w szczególności zę względu na należytą
jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z cęlamt zadania),

albo w przypadku nie otrzymania dofinansowania zadania. Inforrnacja o

zmiante treści zapytania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego znajdującej się pod adresęm: http://solisradius.pl/. W
przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składnia
ofeft, a także o zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których
uTsłano zapytanie ofertowe lub zostanie lozpisane nowe zapytanie.
W przypadku, gdy ktlka złożonych ofer1 otrzyma tę samą maksymalną ilość
punktów, o wyborze oferty w pierwszej kolejności zdecydują wykazane
wyższe kwalifikacj e i doświad czenię zawodowe, a w następnej naj nizs za cena.

Zamawiający podejmie negocjacje z Wykonawcami, ktorzy złożyli takie
oferty. Wynegocjowanie ceny najniższej prowadzic będzie do zawarcia
umowy z Wykonawcą, z zastrzezeniem pkt 4 powyżej.
Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta
umoWa.

JeżeIi Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiaj ący moze wybrać na.i ko rzy stn iej szą spo śró d pozo stałych o fert.

Zńącznikt do zapytania ofertowego stanowią:

1) Formularz ofertowy - załącznik nr I,

2) Oświadazęnlę o braku powiązań kapitałowych lub osobowych -
załączntknr 2,

3) Oświadczęnię dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

- załączntknr 3

Wyjaśnienia i informacje dotyczące zapytania ofertowego mozna uzyskać pod
nr telefonicznym 513 071 l30.

6,

7,

8.

9.

vźFż,l/r,
PianążÓ*




