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Iława, 26 kwietnia 2019 

 
 

ROZEZNANIE RYNKU 
 

Nr postępowania RR/4/AS.PSONI/2019 

Tytuł projektu Akademia samodzielności 

Beneficjent/Zamawiający Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie 

Tryb postępowania Rozeznanie rynku na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością - 

postępowanie realizowane w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Celem niniejszego postępowania jest ustalenie ceny rynkowej usługi opisanej w przedmiocie 

zamówienia. 

OPIS PRZEDMIOTU 

Rodzaj usługi Usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (CPV 85311200-4 Usługi opieki 

społecznej dla osób z niepełnosprawnością) na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - 

uczestników projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Akademia samodzielności”, realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020. 

Szczegółowy opis usługi 1. Usługi asystenckie świadczone są na rzecz osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców Iławy 

i powiatu iławskiego - uczestników projektu „Akademia samodzielności” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Usługi świadczone są na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

3. Asystent udziela wsparcia 6 uczestnikom: 3 osobom w każdej z dwóch tur naboru (ponadto w 

razie konieczności, w porozumieniu z uczestnikiem i Zamawiającym, kierowany jest na 

zastępstwa na rzecz innych uczestników).  

4. Maksymalny wymiar godzin asystencji dla jednego uczestnika projektu wynosi 192 h/12 

miesięcy, przy czym indywidualny wymiar wsparcia jest całkowicie zależny od faktycznego 

zapotrzebowania zgłaszanego przez osobę z niepełnosprawnością. 

5. Maksymalne zakładane zaangażowanie asystenta w ciągu 24 miesięcy realizacji projektu 

obejmuje 1152 godziny (tj. max 576 h/12 miesięcy). Przyjmuje się, że zapotrzebowanie osób z 

niepełnosprawnościami na usługi asystenckie nie będzie mniejsze, niż 50% podanego wymiaru 

godzin.  

6. Z uwagi na pkt 4. usługa może mieć różną dynamikę realizacji: może obejmować w miarę stały 

poziom zaangażowania miesięcznego, może nie być realizowana w niektórych miesiącach 

trwania umowy lub też wymagać zwiększonego zaangażowania asystenta w pewnych 

okresach/okolicznościach. Wykonawca oświadcza, że jest świadom powyższych zapisów i że 

zrzeka się wszystkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego. 

7. Usługi asystenckie świadczone są na rzecz uczestników projektu - osób z 

niepełnosprawnościami (tj. dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i osób dorosłych z 

niepełnosprawnością intelektualną/psychiczną, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 

całościowymi zaburzeniami rozwoju), które wymagają wsparcia w co najmniej jednej z dziedzin:  

w poruszaniu/przemieszczaniu się, komunikowaniu, w czynnościach codziennych, w pełnieniu ról 

społecznych.  

8. Wsparcie asystenta może obejmować: 

a. pomoc w przygotowaniu do wyjścia, dojazdach w wybrane przez osobę z 

niepełnosprawnością miejsce oraz powrocie (np. dom, praca, szkoła, lekarz, urzędy, 

rehabilitacja, zajęcia terapeutyczne, kursy/ szkolenia zawodowe); 
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b. pomoc osobie z niepełnosprawnością w zakupach; 

c. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (np. dotarcie z osobą z niepełnosprawnością 

do urzędu, pomoc przy wypełnianiu dokumentów), 

d. pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury (np. wyjście do kina, muzeum, na 

koncert), 

e. czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego 

czytania, 

f. pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do 

samodzielnego pisania ręcznego czy komputerowego, 

g. pomoc osobie z niepełnosprawnością w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów 

sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział asystenta w treningach i zajęciach 

sportowych możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem), 

h. pomoc w podstawowych czynnościach związanych z higieną i pielęgnacją (mycie 

twarzy, rąk i głowy, czesanie, ubieranie). 

9. Asystent jest osobą wspierającą w niepełnosprawności - nie pełni funkcji opiekuna, terapeuty. 

Usługa sprowadza się do wsparcia towarzyszącego - pomagania osobie z niepełnosprawnością 

w realizacji czynności, które ta osoba by wykonywała, będąc osobą sprawną. Asystent 

kompensuje dysfunkcję, a w sposób wtórny, poprzez zwiększenie wiary we własne siły i 

możliwości, podnosi poziom motywacji do działania i pełniejszej aktywności osoby z 

niepełnosprawnością.  

10. Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, a jedynie 

pomaganie, bądź wspomaganie jej w realizacji osobistych zamiarów. 

11. Usługi asystenckie realizowane są, co do zasady, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 

20.00. W uzasadnionych i indywidualnych przypadkach usługa może być świadczona w sobotę 

oraz po godzinie 20.00, jednak każdorazowo wymaga wcześniejszego zgłoszenia przez ON 

zapotrzebowania na ponadstandardową usługę do biura projektu i uzyskania akceptacji przez 

personel biura.  

12. Asystent, co do zasady, nie świadczy usług w dni wolne i świąteczne. 

13. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsc świadczenia usługi, ewentualnych biletów 

wstępu do instytucji kultury/sportu i innych, wynikających z towarzyszenia osobie 

niepełnosprawnej. 

14. W ramach usługi asystenckiej nie są świadczone usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.: DZ. 

U z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).   

Miejsce wykonania usługi IŁAWA / POWIAT IŁAWSKI (miejsce zamieszkania uczestnika projektu - punkty podejmowanej 

aktywności społecznej, edukacyjnej, zawodowej) 

Okres realizacji usługi Od momentu podpisania umowy do 31 marca 2021 r. 
 
Okres realizacji usług może ulec wydłużeniu wyłącznie za zgodą Zamawiającego,  
w sytuacji wystąpienia okoliczności, których przyczyna nie wynika bezpośrednio  
z czynników po stronie Wykonawcy. 
 

Wymagane 

kwalifikacje/doświadczenie 

podmiotu bezpośrednio 

świadczącego usługę 

 

 kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: pedagog, psycholog, pracownik socjalny, 

terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej  

oraz  

 min. 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub:  

o udokumentowane doświadczenie w realizacji usług asystenckich (zawodowe, 

wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego) lub  

o bez adekwatnego doświadczenia – ukończone minimum 60-godzinne szkolenie 

asystenckie: (co najmniej 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej 

dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu 
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pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy 

np. praktyki, wolontariat); 

 pozytywna opinia psychologa odnosząca się do predyspozycji osobowościowych oraz 

kompetencji społecznych Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Minimalne wymagania 

świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej” [w:] Wytyczne w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020): 

- podstawowych tj. empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, 

cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy; 

- pożądanych tj. umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, 

umiejętność zachowań asertywnych; 

Zawartość oferty: 

Kompletna oferta musi zawierać: 
1) Wypełniony Formularz Oferty wraz z wyceną usługi wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Rozeznania rynku;  
2) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę,  

niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy. 

Sposób sporządzania oferty 
1) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi  

w rozeznaniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
2) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono  

w Załączniku nr 1 niniejszego rozeznania. 
3) Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wskazania w ofercie ceny brutto  

za jedną godzinę usługi (obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania). 

Dodatkowe informacje 1) Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy składać: 
drogą mailową na adres: biuro.as@psoni.ilawa.pl  lub złożyć osobiście bądź listownie na adres 
biura projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną Koło 
w Iławie, ul. Wiejska 2D, 14-202 Iława (z dopiskiem RR/4/AS.PSONI/2019) do dnia 30.04.2019 
do godz. 10.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. 

2) Osoba do kontaktu – Magdalena Wróblewska, tel. 500 292 014.  

Klauzula informacyjna z 
art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie, adres: ul. Wiejska 2D, 14-202 Iława, tel. 500 292 014, 
email: zk.ilawa@psoni.org.pl    

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
rozeznaniem rynku nr RR/4/AS/PSONI/2019 w ramach projektu „Akademia samodzielności” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 
oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja zapytania ofertowego w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 140 Rozporządzenia ogólnego tj. 
Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po 
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczącego 
zakończenia Projektu 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
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- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
**   Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do postępowania: RR/4/AS.PSONI/2019 
 

FORMULARZ OFERTY  
składanej dla PSONI Koło w Iławie 

 

Nazwa Oferenta 

(imię i nazwisko/nazwa) 
 

Adres  

NIP  

Imię i nazwisko osoby  

do kontaktu 
 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 
Oświadczenie 

 
1) Oświadczam, że zapoznałem(am) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
2) Oświadczam, iż posiadam wymagane kwalifikacje i doświadczenie wskazane w zapytaniu RR/4/AS.PSONI/2019. 
3) W przypadku  wyboru mojej/naszej oferty do realizacji zamówienia potwierdzam gotowość do podpisania umowy1:    

 TAK           NIE 
 

 

W odpowiedzi na zapytanie przedstawiam swoją ofertę: 
 

Rodzaj usługi liczba godzin Cena brutto za 1 h 

Usługa asystentury osobistej osoby z niepełnosprawnością od 576h do 1152h 
 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………..………… brutto) 

 
    

   

……………………………………….                                                                   ………………………………………… 

Miejscowość, data                                                                                        Podpis oferenta/pieczątka osób 

                        upoważnionych w imieniu Oferenta 

                                                           
1
 Zaznaczyć właściwe 
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