ROZEZNANIE RYNKU
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER Osiedle pod Lipami 28a,
72-006 Mierzyn, zachodniopomorskie , policki, Numer telefonu 513055137,
NIP 8522445573,
Tytuł projektu ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI,
Numer projektu RPZP.07.02.00-32-K018/19-00

Data publikacji ogłoszenia
27-12-2019
Termin składania ofert
06-01-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami powinny być złożone:
- mailowo na adres : ania2_z@o2.pl
- kurierem, pocztą na adres: Mierzyn 72-006 osiedle Pod lipami 28a,
- osobiści
Oferta w formie załącznika do zapytania ofertowego powinna być złożona w zamkniętej
kopercie z dopiskiem OFERTA ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
• Datą złożenia oferty jest data dostarczenia oferty na adres zamawiającego wskazany
powyżej.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• W przypadku składania oferty w formie papierowej zarówno oferta, jak i dołączone do niej
załączniki powinny być wypełnione w miejscach do tego wyznaczonych oraz czytelnie
podpisane. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez potencjalnego wykonawcę
za zgodność z oryginałem według następującego wzoru: Poświadczam za zgodność z
oryginałem, Imię i nazwisko, miejscowość, data.
• Dokumenty wysyłane drogą mailowa powinny mieć formę skanów dokumentów
oryginalnych.
• Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
• Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 27.12.2019r. na stronie www.bez-barier.org.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
ania2_z@o2.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Zawadzka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
513055137

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Celem głównym projektu jest uruchomienie
ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI
oraz aktywizacja społeczno zawodowa 60 osób niepełnosprawnych (35K/25M) w tym min 20
osób (12K/8M) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z
niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z
niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z
województwa zachodniopomorskiego - miasta Szczecin, powiatu polickiego, zagrożonych
ubóstwem lub wykluczaniem społecznym poprzez reintegrację społ-zaw. do 31.12.2021r.

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Powiat policki, miasto
Szczecin
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
W projekcie zaplanowano wsparcie asystenta ON (80h/mc), które polegać będzie na ułatwieniu ON
wykonywania czynności dnia codziennego oraz pełniejszego uczestn. w życiu społ. szczególnie zakres
i wymiar usług asyst. dopasowany do indywid. potrzeb poszczególnych ON. Zadaniem ON będzie
pomoc w osiągnięciu przez ON jak największej samodz. w zakresie życia codz., samo - opieki,
współpracy z instytucjami i org. społ. w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodz.
funkcjonowania, a także: doradzania w zakresie usług medycznych, kontaktów społecz., kultur.,
rekreacji i integracji ze środow., dążenia do usuwania wszelkiego typu barier, wspieranie w uzyskiwaniu
dostępnych świadczeń.
Asyst. będzie mogła być os., która ukończyła kształcenie w zawodzie asystenta ON zg. z rozporz. MEN
z 7.02.2012 r. w sprawie podstawy progr. kształcenia w zawodach lub przez asystentów osobistych
posiadaj. doświadcznie w real. usług asyst. lub odpow. przeszkolenie.
Asystent osoby niepełnosprawnej zaczyna pracę z UP od początku uczestnikami.

Przedmiot zamówienia
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIE W OKRESIE OD STYCZNIA
2020 DO 31.12.2021 W WYMIARZE 80H/MIESIĘCZNIE – MAKSYMALNIE 1920
GODZIN.

MIEJSCE WYKONYWANIA ZLECENIA POWIAT POLICKI, MIASTO SZCZECIN ORAZ
ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI, SZCZECIN, UL.
STOŁCZYŃSKA 163.
WYMAGANIA
WYKSZTAŁCENIE MINIMUM ŚREDNIE.
Asyst. będzie mogła być osoba, która ukończyła kształcenie w zawodzie asystenta ON zg. z
rozporządzeniem MEN z 7.02.2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach lub
przez asystentów osobistych posiadających doświadczenie w real. usług asyst. lub odpowiednie
przeszkolenie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
CV ORAZ OFERTA, dokumenty poświadczające ukończenie kształcenia w zawodzie asystenta
ON zg. z rozporządzeniem MEN z 7.02.2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w
zawodach lub przez asystentów osobistych posiadających doświadczenie w real. usług asyst. lub
odpowiednie przeszkolenie.

Ocena oferty - najniższa cena.

