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ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 

W ramach projektu : „Małopolska bez ograniczeń”  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.2  Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

I. Zamawiający: 

Fundacja Fuga Mundi 

ul. Hutnicza 20 B 

20-218 Lublin 

NIP 7121931563 

REGON 430660077 

www: ffm.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia:  

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi Asystenta Osoby 

Niepełnosprawnej. 

2. Zamawiający zakłada wyłonienie min. 2 Asystentów Osób Niepełnosprawnych. 

3. Miejsce wykonywania pracy: praca stacjonarna w miejscu wskazanym przez zamawiającego 

na terenie województwa małopolskiego (przewidywanym miejscem realizacji zamówienia 

jest Kraków i Oświęcim). 

4. Wynagrodzenie: współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

5. Okres zatrudnienia: od daty podpisania umowy do dnia 29.02.2016. 

6. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.  

7. Wymiar czasu pracy: 120 h. 

8. Przewidywany termin podpisania umowy – max. 7 dni od daty zakończenia naboru. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Wsparcie uczestników projektu w procesie doradztwa zawodowego. Zakłada się, że 1 

Asystent ON będzie udzielał wsparcia dla 15 uczestników projektu przez 4 dni x 2/h. 

2. Wsparcie indywidualne uczestników projektu w toku jego realizacji.  

3. Pomoc w realizacji bieżących potrzeb uczestników podczas trwania projektu. Podejmowanie 

działań na rzecz redukcji napotykanych przez uczestników barier, np. dokonywanie 
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tłumaczeń na język migowy, pomoc w sprawach zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne, 

wynikających z ich indywidualnych potrzeb, itp. 

 

III. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:  

1. Wykształcenie średnie. 

2. Minimum roczny staż pracy na dowolnym stanowisku wspierającym osoby niepełnosprawne. 

3. Znajomość specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi. 

4. Znajomość Języka Migowego potwierdzona stosownym certyfikatem/zaświadczeniem. 

5. Umiejętność pracy w zespole.  

6. Wysokie umiejętności komunikacyjne.  

7. Odporność na stres. 

8. Obowiązkowość, rzetelność. 

9. Mile widziane ukończone szkolenie ”Opiekun osoby niepełnosprawnej”. 

10. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 

w szczególności poprzez:  

 Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

 Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

 Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

 Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kuratel. 

 

IV. Wymagane dokumenty:  

1. Formularz ofertowy według załączonego wzoru. 

2. Życiorys zawodowy według załączonego wzoru.  

3. Kserokopie dokumentów, potwierdzające posiadane wykształcenie.  

4. Kserokopie dokumentów, potwierdzające doświadczenie.  

5. Oświadczenie o braku powiązań według załączonego wzoru. 

 

V. Zmiana umowy 

Zamawiający dopuszcza – na uzasadniony wniosek – możliwość dokonania zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: wymiaru czasu pracy asystenta, jeżeli 

na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i  niezawinionych przez Zamawiającego (których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy), wykonanie zamówienia nie jest możliwe 

w  wymiarze określonym przez Zamawiającego. Dotyczyć to będzie zwłaszcza przyczyn 
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spowodowanych stanem zdrowia i potrzeb uczestników, przerwaniem lub zakończeniem przez 

uczestnika udziału w projekcie.  

VI. Ocena ofert i opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Kryteria ocen ofert stanowi cena (cena-100%).  

2. Oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im, w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

wymogów. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać ww. wymogów zostanie odrzucona. 

Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia 

przeciw Zamawiającemu. 

3. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę. 

4. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, 

iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zleceniodawca wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie 2 dni roboczych, ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. W przypadku, gdy wszystkie złożone w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu oferty, 

zawierają cenę przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje 

z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejsze warunki. 

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich 

Wykonawców, którzy przesłali oferty w ustalonym terminie, zawiadamiając jednocześnie 

wybranego Wykonawcę o złożeniu najkorzystniejszej oferty. 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Termin składania ofert upływa 8.02.2016r. 

2. Miejsce składania ofert:  

 Biuro projektu „Małopolska bez ograniczeń” ul. Warszawska 1/6, Kraków lub 

 Biuro Partnera projektu „Małopolska bez ograniczeń” ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin. 

 

3. Dopuszczalna forma składania ofert: 

 przesyłka pocztowa skierowana na adres Biura Projektu podany wyżej, osobiście 

w Biurze Projektu lub drogą elektroniczną na adres: ffm@ffm.pl z dopiskiem 

„Małopolska bez ograniczeń –oferta pracy na Asystenta ON ”; 

 przesyłka pocztowa skierowana na adres Biura Partnera Projektu podany wyżej, 
osobiście w Biurze Partnera projektu lub drogą elektroniczną na adres ffm@ffm.pl  
z dopiskiem „Małopolska bez ograniczeń – oferta pracy na Asystenta ON ”. 

 
 

mailto:ffm@ffm.pl
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VIII. Termin rozstrzygnięcia postępowania: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej. 

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – max. 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.  

 

Załączniki: 

Załącznik 1 Formularz ofertowy 

Załącznik 2 Życiorys zawodowy 

Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań 


