Rozeznanie rynku
na wyłonienie specjalistów ds. diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów
uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego
rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku”
z dnia: 01.02.2018 r.
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia będzie przeprowadzenie diagnoz indywidualnych potrzeb
i potencjałów uczestników projektu "Aktywna Warszawa – program wsparcia społecznozawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku", nr RPMA.09.01.00-14-2159/15
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
Główne obowiązki specjalisty/-ów ds. diagnozy:
 przeprowadzenie diagnoz indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
„Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z
dysfunkcją wzroku” w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych dla 9
uczestników projektu – osób niewidomych i słabowidzących oraz członków ich rodzin,
w wymiarze 5 godzin na każdego uczestnika,
 opracowanie dokumentacji (raportów z diagnoz) na podstawie przeprowadzonych
wywiadów.
Na całościową diagnozę 1 uczestnika złożą się następujące diagnozy cząstkowe (moduły):
 diagnoza w zakresie tyflopedagogicznym w wymiarze 1 godziny na uczestnika,
 diagnoza w zakresie zawodowym w wymiarze 1 godziny na uczestnika,
 diagnoza w zakresie samooceny uczestnika, w zakresie społecznym i rodzinnym w
wymiarze 2 godzin na uczestnika,
 diagnoza w zakresie umiejętności miękkich w wymiarze 1 godziny na uczestnika.
W związku z powyższym dopuszcza się wybór kilku wykonawców do realizacji niniejszego
zadania.
Wymagania konieczne do spełnienia przez oferentów:
 wykształcenie wyższe lub kwalifikacje zawodowe w zakresie: tyflopedagogiki,
psychologii, doradztwa zawodowego, nauk społecznych,
 doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Wszystkie powyższe wymogi winne zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty
jednostkowej brutto podanej w ofercie.
3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w Warszawie. Proponowane lokalizacje przeprowadzania
zajęć: Salon Prezentacyjny Fundacji Szansa dla Niewidomych, ul. Gałczyńskiego 7, 00-362
Warszawa; lub Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Modlińska 246c, 03-152 Warszawa; lub
inne miejsce wskazane i dogodne dla Uczestnika (lokalizacje mogą ulec zmianie).
Okres realizacji diagnoz: I półrocze 2018 r. Dokładne daty przeprowadzanych diagnoz będą
ustalane indywidualnie z uczestnikami.
4. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty
należy
składać
pocztą
elektroniczną
na
adres:
aktywna.warszawa@szansadlaniewidomych.org do dnia 07.02.2018 r., w formie skanu
uzupełnionego i podpisanego formularza oferty, zgodnego z wzorem załączonym do
niniejszego rozeznania, wraz z załącznikami (m.in. CV oferenta, opis doświadczenia w pracy z
osobami z niepełnosprawnością wzroku, skany referencji, protokołów odbioru itp.). Liczy się
data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty dostarczone po wyżej wymienionym terminie
nie będą rozpatrywane.
5. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Kryterium cenowe – 80 %
Ocenie podlegać będzie proponowana cena brutto za 1 godzinę pracy (wykonanie
diagnozy w wymiarze 1 godziny na uczestnika). Łączna wartość zamówienia zostanie
obliczona wg wzoru: 9 uczestników x liczba godzin realizowanych modułów diagnozy x
cena za 1 godzinę pracy.
Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku – 20%
Ocenie podlegać będzie wymiar godzinowy pracy oferenta z osobami
z niepełnosprawnością wzroku przeprowadzonej w ciągu ostatnich 3 lat.
6. FINANSOWANIE
Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno
– zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcja wzroku” nr RPMA.09.01.00-14-2159/15.
7. UWAGI KOŃCOWE
a) Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są
z 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
osobowo lub kapitałowo.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego rozeznania bez
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. Niniejsze rozeznanie rynku nie
stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku
niniejszym rozeznaniem rynku, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód,
w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od rozpatrzenia ofert lub wyboru
innego Wykonawcy.
8. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Formularz oferty

