
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
(dotyczy rozeznania rynku na świadczenie usług asystenta osoby 

niepełnosprawnej) 
 
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” z siedzibą w 

Debrznie, ul. Ogrodowa 26  celem rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o 

przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług asystenta osoby 

niepełnosprawnej w ramach projektu pn.: „Daj się zaktywizować po 30-stce!”. Projekt 

współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi 

dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Zapytanie złożone zostało celem rozeznania rynku i nie stanowi oferty zawarcia 

umowy w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego 

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osoby 

niepełnosprawnej w zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób 

niepełnosprawnych - uczestników/ uczestniczek projektu pn. „Daj się 

zaktywizować po 30-stce!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 

2014-2020. 

Zakres wsparcia obejmuje m.in.: 

- asystowanie osobie niepełnosprawnej podczas przewidzianych dla 

uczestnika/ uczestniczki projektu form wsparcia; 

- współdziałanie z osobami prowadzącymi zajęcia, na które uczęszcza 

osoba niepełnosprawna oraz kadrą obsługującą projekt; 

- pomoc przy wykonywaniu podstawowych czynności 

samoobsługowych/pielęgnacyjnych (m.in. karmienie), 

- podejmowanie działań na rzecz redukcji napotykanych przez 

uczestników/ uczestniczki barier, 

- pomoc w poruszaniu się na terenie obiektu, w którym odbywać się 

będą przewidziane w projekcie zajęcia, 

- pomoc w innych sprawach zgłoszonych przez osoby 

niepełnosprawne wynikających z jej indywidualnych potrzeb, 

 ponadto, w ramach usługi Wykonawca, będzie zobowiązany: 

 przestrzegać zasad niedyskryminacji oraz równości szans kobiet i 
mężczyzn i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

 sporządzać miesięczne protokoły odbioru potwierdzające prawidłowe 

wykonanie powierzonych zadań ze wskazaniem miesiąca, dnia oraz 



 

godzin zegarowych poświęconych na ich wykonanie umożliwiających 

wpisanie zaangażowania personelu projektu do systemu SL2014 

 przestrzegać przepisów dot. ochrony danych osobowych    

    uczestników/ uczestniczek projektu. 

 

 Odbiorcy usług: osoby po 30 roku życia, pozostające bez pracy i znajdujące się 

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby po 50 roku życia, osoby 

niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz 

kobiety. Asysta osoby niepełnosprawnej dotyczyć będzie m.in. osób poruszających się na 

wózku oraz osób z epilepsją. 

 

 

II. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI USUGI:  

a) Realizacja usług rozpocznie się nie wcześniej niż od 9 stycznia 2017r. i 

zakończy nie później niż 31 grudnia 2017r.  

b) Częstotliwość spotkań i czas pracy asystenta uzależnione będą od potrzeb 

danej osoby niepełnosprawnej oraz zaplanowanych w projekcie działań. 

Projekt przewiduje następujące działania: indywidualne wsparcie 

psychologiczne (4h/os., I-III.2017), grupowe wsparcie psychologiczne (24h x 

2 grupy = 48 h, I-III.2017), indywidualne doradztwo zawodowe (4h/os., I-

III.2017), indywidualne spotkania z Job-coachem – 2 h/os., I-III.2017), 

grupowe spotkania z Job-coachem (6h x 2 grupy = 12 h, I-III.2017), 

szkolenie/ kurs zawodowy – czas trwania uzależniony od rodzaju szkolenia/ 

kursu (IV-VI.2017), mediator pracy (2 h/os), staż zawodowy – działanie 

przewidziane dla części uczestników/ uczestniczek projektu (VII – IX.2017), 

subsydiowane zatrudnienie na okres 3-mcy (VII-XII.2017). 

c) Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z ustalonym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę harmonogramem prac. 

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji wsparcia 

określonych w pkt. b). 

e) Usługa będzie realizowana na terenie powiatu kościerskiego, w miejscu  

wskazanym przez Zmawiającego. 

 

III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY: 

  

a) wykształcenie minimum średnie 

b) doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi – min. rok 

c) znajomość zasad udzielania I pomocy przedmedycznej i umiejętność ich 

zastosowania 

d) dyspozycyjność 

  

 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  

 

1. Oferta, stanowiąca załącznik nr 1,  może zostać złożona w jednej z niżej 

wymienionych form: 

a) osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i 

Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, w dni robocze w 

godzinach: 8.00 – 15.00  

b) pocztą tradycyjną/kurierem, na adres:  

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”   



 

ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, w dni robocze w godzinach: 8.00 – 

15.00 

c) pocztą elektroniczną, na adres: a.kozicka@stowdeb.pl 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 04.01.2017r. do godziny 15.00. 

3. Oferta składana drogą elektroniczną powinna być opatrzona pieczątką (jeśli 

dotyczy) i własnoręcznym podpisem. 

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania ofertowego: Pani Anna Kozicka,  

tel. 59 83 35 750 wew. 38, e-mail: a.kozicka@stowdeb.pl 

 

 

Data ogłoszenia: 02.01.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


