
 

 

Warszawa, dn. 17.02.2017 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RR 

DOT. ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

(ROZEZNANIE RYNKU) 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do składania ofert cenowych na świadczenie usługi ASYSTENTA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

w ramach projektu: “Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

w wieku 18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego” (nr POWR.01.02.01.-14-0123-15). Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany 

przez POLSKI HR A-TRYBUT SPÓŁKA AKCYJNA. 
 

I. PRZEDMIOT OFERTY: 

A. Zadaniem Asystenta ON będzie wsparcie uczestników projektu w trakcie; spotkań z doradcą 
zawodowym, trenerem pracy,  szkoleń zawodowych. Pomoc ta będzie polegała na redukcji 
napotykanych przez uczestników barier, tj. dokonywanie tłumaczeń na język migowy, pomoc w dotarciu 
na miejsce szkolenia/stażu, pomoc w sprawach zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne, wynikających 
z ich indywidualnych potrzeb. 
Ponadto: 

� prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania, w tym miesięczne protokoły oraz, 

ewidencje czasu pracy. 

B. Zadania wymienione w pkt. A będą realizowane w okresie do 25.02.2017 r. do 31.12.2017. 

C. Ilość osób objęta wsparciem Asystenta Osób Niepełnosprawnych:  co najmniej 2 osoby, zależności od potrzeb 

Uczestników Projektu. Projekt dotyczy 80 osób niepełnosprawnych; 

D. Miejsce realizacji zadań: biuro w Warszawie (ul Chmielna 132/134) oraz teren Warszawy. 

E. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub umowa współpracy.  

F. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

II. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:  
A. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 

� znajomość Języka Migowego potwierdzona stosownym certyfikatem/zaświadczeniem; 
� ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 

w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.); potwierdzone stosowanym za zaświadczeniem. 

 

B. Wiedza i doświadczenie: 
� co najmniej wykształcenie średnie, (weryfikowane na podstawie Oświadczenia); 
� min. roczne doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną, (weryfikowane na podstawie 

Oświadczenia); 
� znajomość specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi (umiejętności praktyczne, bądź 

predyspozycje we wspieraniu osób z niepełnosprawnością, wiedza na temat obszaru 
niepełnosprawności i elementów wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością)- 

(weryfikowane na podstawie Oświadczenia). 
 



 

 

C. Formalne: 

� Miesięczne łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 

własnych Beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie (weryfikowane na 

podstawie Oświadczenia); 

� Oferent nie jest zatrudniony instytucjach uczestniczących w realizacji Programów Operacyjnych (PO) (tj. 

Instytucji Zarządzającej PO lub instytucję, do której Instytucja Zarządzająca PO delegowała zadania związane z 

zarządzaniem PO, np. Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (weryfikowane na podstawie 

Oświadczenia); 

� Oferenta nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

� uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

� posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

� pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

� pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  

pokrewieństwa drugiego stopnia  lub  powinowactwa drugiego  stopnia w  linii  bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Oferent składa oświadczenie spełnienia tego warunku.. 

 

III. SPOSÓB DOSTARCZENIA OFERTY DO ZAMAWIAJĄCEGO: 

1. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą przyjmowane do dnia 24.02.2017 do godz. 14.00 

2. Oferta cenowa powinna zawierać: 

A. Cenę netto w przypadku rozliczenia fakturą, w przypadku umowy zlecenia brutto brutto,  za godzinną usługę 

Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.; 

B. Proponowaną formę zatrudnienia; 

C. Certyfikat/Zaświadczenie o znajomości Języka Migowego; 

D. Zaświadczenie o ukończonym kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.);  

E. Oświadczenie o wykształceniu co najmniej średnim (wzór stanowi załącznik nr 1); 

F. Oświadczenie o min. rocznym doświadczeniu w pracy z osobą niepełnosprawną (wzór stanowi załącznik nr 1); 

G. Oświadczenie o znajomość specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi (umiejętności praktyczne, bądź 

predyspozycje we wspieraniu osób z niepełnosprawnością, wiedza na temat obszaru niepełnosprawności i 

elementów wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością) miesięcznie (wzór stanowi załącznik 

nr 1) 

H. Oświadczenie o godzinowym zaangażowaniu zawodowym nieprzekraczającym 276 godz. miesięcznie (wzór 

stanowi załącznik nr 1); 

I. Oświadczenie o braku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji Programów Operacyjnych (wzór 

stanowi załącznik nr 1). 

J. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Oferenta z Zamawiającym ((wzór stanowi załącznik 

nr 1). 

3. Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń 



 

 

mających istotne znaczenie dla prowadzonego rozeznania spowoduje wykluczenie Oferenta z dalszego 

postępowania. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

5. Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną ofertą, przygotowaną w języku polskim, w formie pisemnej. 

6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty. 

7. Zamawiający wyłoni jednego Wykonawcę usługi, z którym podpisze stosowną umowę. 

8. Decydująca jest data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.  

9. Odpowiedź na zapytanie ofertowe można: 

A. przesłać e-mailem na adres: adrianna.skupien@polskihr.pl;  

B.  złożyć osobiście w biurze projektu: Polski HR A-Trybut Spółka Akcyjna, ul. Chmielna 132/134, piętro V, 

Warszawa; 

C. przesłać pocztą na adres: Polski HR A-Trybut Spółka Akcyjna, ul. Chmielna 132/134, piętro V, 00-805 Warszawa; 

D. liczy się data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 
 

Adrianna Skupień 
Koordynator Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK 1 do Zapytania Ofertowego WZÓR OFERTY CENOWEJ 
 

………………………………………………………….. 

Data, miejscowość 

Zamawiający: 

POLSKI HR A-TRYBUT Spółka Akcyjna 

Ul. Kurniki 4 

31-156 Kraków 
 

FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/RR  dot. ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  

w ramach projektu: “Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-

24 r.ż. z województwa mazowieckiego” (nr POWR. 01.02.01.-14-0123/15) 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Dane osoby kontaktowej: 

imię i nazwisko  

adres  

telefon  

e-mail  

Cena netto / brutto brutto* za godzinną usługę wsparcia jako Asystent Osoby Niepełnosprawnej: ........................................... 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/umowa współpracy* 

Oświadcza, że: 

1. posiadam/nie posiadam* co najmniej średnie wykształcenie; 

2. posiadam/nie posiadam* min. roczne doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną,  

3. posiadam/nie posiadam* znajomość specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi (umiejętności praktyczne, bądź 

predyspozycje we wspieraniu osób z niepełnosprawnością, wiedza na temat obszaru niepełnosprawności i elementów 

wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością); 

4. Moje miesięczne łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta  

i innych podmiotów, przekracza/nie przekracza* 276 godzin; 

5. Jestem/nie jestem* zatrudniony instytucjach uczestniczących w realizacji Programów Operacyjnych (PO) (tj. Instytucji 

Zarządzającej PO lub instytucję, do której Instytucja Zarządzająca PO delegowała zadania związane  

z zarządzaniem PO, np. Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej. 

6. Jestem/nie jestem* powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. POLSKI HR A-TRYBUT Spółka Akcyjna. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

� uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

� posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

� pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

� pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  

pokrewieństwa drugiego stopnia  lub  powinowactwa drugiego  stopnia w  linii  bocznej lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

…………………………………………………………………………….. 
Podpis osoby upoważnionej  ze strony Wykonawcy  

*Niewłaściwe należy skreślić 


