
 

 
 

Projekt „Samodzielnie w przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Bydgoszcz dnia 23 wrzesień 2016 

Rozeznanie rynku – usługi z zakresu tyflotechniki i tyfloinformatyki 
 

Zamawiający: 

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski 

ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85 – 090 Bydgoszcz 

 

Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Samodzielnie w przyszłość” Nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 realizowanym 
przez Zamawiającego jest świadczenie usług z zakresu tyflotechniki i tyfloinformatyki. Informacje na temat zakresu 
usługi będącej przedmiotem rozeznania: 
 

a) Zajęcia będą skierowane do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym bądź znacznym lub z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w szczególności z niepełnosprawnością narządu wzroku; 

b) Zajęcia będą miały charakter sesji 2-3 godzinnych a tempo pracy dopasowane będzie do możliwości ON; 
c) Tematyka zajęć będzie dopasowana do zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb ON, w szczeg. dotyczących 

najnowszych technologii z zakresu tyfloinformatyki i sprzętu rehabilitacyjnego: oprogramowania odczytu 
ekranu i syntezatora mowy umożliwiającymi obsługę komputera, programów komputerowych i Internetu; 

d) Z uwagi na rodzaj i stopień niepełnosprawności (umiarkowany i znaczny) zajęcia będą indywidualne;  
e) Dobór tematyki zajęć będzie związany m.in. z: obsługą specjalistycznego oprogramowania i Internetu, notatniki 

brajlowskie, zapoznanie z elektroniczną obsługą kont bankowych, komunikatorów internetowych. ON otrzymają 
informacje o sposobach i źródłach dofinansowania do zakupu sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie 
ON.  

f) Wnioskodawca zapewnia salę oraz sprzęt do zajęć. Istnieje możliwość pracy na sprzęcie własnym uczestnika/-
czki; 

g) W trakcie realizacji usługi prowadzona będzie dokumentacja sprawozdawcza z przeprowadzonego wsparcia (wg 
wzorów dostarczonych przez Zamawiającego) 

h) Termin realizacji usługi: październik 2016 – luty 2017 
 
Wymagania stawiane wykonawcom usług: 

wykształcenie wyższe/kierunkowe lub wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju usług, 
minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć w zakresie merytorycznym adekwatnym do udzielanego 
wsparcia; minimum 2 lata doświadczenia w pracy z ON; 

 Sposób weryfikacji wymagań: CV/ portfolio, zaświadczenia, kopie posiadanych dyplomów, certyfikatów itp. 
  
Miejsce realizacji: woj. kujawsko – pomorskie, w pomieszczeniach wskazanych i zapewnionych przez Zamawiającego 
w miejscowościach oraz w innych lokalizacjach związanych z zakresem świadczonej usługi: Aleksandrów Kujawski, 
Golub -Dobrzyń, Grudziądz, Inowrocław, Wąbrzeźno i Włocławek. 
W formularzu rozeznania rynku prosi się o podanie całkowitej wyceny w zł brutto (wraz z kosztami pracodawcy) za 
godzinę usługi. Za jedną godzinę usługi przyjmuje się 60 minut.  

 
Wypełniony formularz prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Biura projektu:  
Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski  
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85 – 090 Bydgoszcz 
lub poprzez e-mail: k.jozwiak@kujawskopomorski.pzn.org.pl 
do 3 października 2016 roku 
 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu  
art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.).  
Ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród potencjalnych usługodawców działających w branży 
informatycznej oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem 
publicznym. 
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Formularz rozeznania rynku 

 W odpowiedzi na rozeznanie rynku  z dnia 23 wrzesień 2016 r. w sprawie wyceny usług z zakresu 
tyflotechniki i tyfloinformatyki informuję: 
 

 

Dane wykonawcy 

1 Imię i nazwisko wykonawcy  

2 Adres  

3 E-mail  Tel./fax  

4 Data sporządzenia oferty  

Oferowany koszt wykonania usługi: 

Cena brutto jednostkowa w zł  za 1 
godzinę 

 

Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prawidłowego wykonywania 
zlecenia z zakresu tyflotechniki i tyfloinformatyki . 

Podpis 
 

 
 
 

 
 
 


