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INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
Nr postępowania: 2/2020/RR/P data: 08 maja 2020 r.
dotyczy: rozeznania rynku
na stanowisko asystenta osoby chorej na SM
dla uczestników projektu:
„Rehabilitacja ruchowo – społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane” współfinansowanego ze
środków PFRON
Podstawowym celem zamówienia jest świadczenie pracy asystenta ON osobom w
projekcie, pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Asystent,
poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie, przywraca osobie
niepełnosprawnej możliwość funkcjonowania w społeczeństwie.
Od wielu lat w UE propagowana jest tzw. idea niezależnego życia (independent living), która
polega na udzielaniu osobie niepełnosprawnej pomocy w odzyskaniu kontroli nad własnym
ciałem i stylem życia. Stąd też wynikają zadania i obowiązki asystenta osób
niepełnosprawnych, na które składa się m.in. rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb
życiowych ON, pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych lub wskazanie i ułatwienie
kontaktów z innymi osobami (specjalistami w tym zakresie); dążenie do usuwania barier
psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych i in.; doradzanie w zakresie korzystania z
usług medycznych, przekwalifikowania zawodowego i in.; pomoc (ułatwianie) w budowaniu
właściwych relacji rodzinnych, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
środowiskowych; współpraca z innymi instytucjami, w tym pozarządowymi w celu udzielenia
kompleksowej pomocy ON. Praca asystenta ma charakter głownie pracy organizacyjnej,
wychowawczej, opiekuńczej i usługowej.
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Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2/2020/RR/P data: 08 maja
2020 r. wybrano 1 ofertę:

100,00
pkt.
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UZASADNIENIE
Do dnia 22.05.2020 r. do godz. 16.00 wpłynęła 1 oferta, która została zweryfikowana
pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja ofertowa na posiedzeniu w dniu
29.05.2020 r. przyznała punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr 2/2020/RR/P data:
08 maja 2020 r. i dokonała wyboru 1 oferenta, którego oferta została zweryfikowana pozytywnie pod
względem formalnym i merytorycznym oraz uzyskały najwięcej punktów, aby zagwarantować ciągłość
realizowanej usługi dla uczestników projektu.
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