
Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego 

 Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich na rzecz Uczestników Programu
„Asystent  osobisty  osoby  niepełnosprawnej”  –  edycja  2022  (zwanego  dalej  „Programem”)
realizowanego przez Gminę Raba Wyżna/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 
2. Realizacja programu o którym mowa powyżej umożliwi: a. wprowadzenie usługi asystenta jako 
formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób wymienionych w pkt. 3.;
b. osobom niepełnosprawnym skorzystanie z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych 
czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 
c. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do 
podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; 

d. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w 
życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, 
rozrywkowych czy też sportowych 
2.1. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub 

przyprowadzaniu ich z niej. 

2.2. Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 9 do Programu.

3. Usługi świadczone będą na rzecz osób wymagających wsparcia za strony asystenta w 
wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w codziennym życiu społecznym 
należących do następujących grup:
a.) Dzieci do 16 roku życia legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym 
wskazania konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 
(planowane jest objęcie wsparciem 4 dzieci ). 
b)  Osób niepełnosprawnych po 16 roku życia posiadających orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie 

równoważne (planowane jest objęcie wsparciem 4 osób legitymujących się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności.)

4. Zakres usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może obejmować



w szczególności:
 a.) wyjście, powrót lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, 
placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety 
lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, 
rozrywkowe, społeczne lub sportowe); 
b). zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; 

c). pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

d.) pomoc nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 

e.) pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, kino, teatr, galerie sztuki, wystawy); 

f). pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego. 

5. Usługi objęte niniejszym postępowaniem realizowane będą na terenie województwa 
małopolskiego/ Gminy Raba Wyżna  w miejscu zamieszkania uczestnika Programu bądź jego 
aktywności społecznej (w zależności od potrzeb) w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 
grudnia 2022 r. 
6. Zgodnie z treścią programu usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 
dni w tygodniu z zastrzeżeniem pkt. 7. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zakłada realizację 
usług w godzinach od 7. 00 do 22. 00, jednak w sytuacjach wyjątkowych usługa może być 
realizowana w godzinach od 22. 00 do 7. 00. Ponadto Zamawiający informuje, że harmonogram 
pracy asystenta w miarę możliwości będzie układał w sposób dogodny zarówno dla 
Uczestnika, jak i dla asystenta biorąc pod uwagę potrzeby i preferencje obu stron. 
7. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi:
a)  20 godzin miesięcznie w przypadku osoby po 16 roku życia; 
b)  20 godzin miesięcznie w przypadku dziecka 
8. Maksymalna szacunkowa ilość godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 
planowana do zlecenia w ramach realizacji w 2022 r. Programu przez Gminę Raba Wyżna/ Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej wynosi 1920.
9. Usługi asystenta mogą świadczyć osoby: posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. osoby 
posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent
osoby niepełnosprawnej1  , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, 
terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta. 
9.1.  wymagane jest także:
- zaświadczenie o niekaralności;

9.2. Zamawiający zaleca, aby asystent posiadał prawo jazdy kat. B i dysponował samochodem w 
celu realizacji przejazdów związanych ze świadczeniem usług, jak również dojazdu do miejsca 
zamieszkania Uczestnika 
10. Zamawiający zapewni asystentowi: 
a). zwrot kosztów przejazdów realizowanych w związku ze świadczeniem usług z zastrzeżeniem, iż
kwota zwrotu nie może przekroczyć 400,00 zł rocznie na jednego uczestnika.  W celu ubiegania się
o  zwrot  asystent  będzie  zobowiązany  prowadzić  ewidencję  przebiegu  pojazdu  stanowiącego
własność asystenta.
b.)  środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący); 
c) ubezpieczenie NNW. 

11. Zamawiający wyjaśnia, że punkty w ramach kryterium oceny ofert - „skierowanie do realizacji 
zamówienia osoby z grup defaworyzowanych” zostaną  przyznane w przypadku posiadania statusu 
lub zatrudnienia do realizacji usługi osoby/osób z co najmniej jednej grupy defaworyzowanej 

1Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy 
społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412)



wymienionej poniżej: 
a.) Osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (tj. zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna); 

b.) Osoba poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu lub niewykonująca innej pracy 
zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tj. zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy); 

c.) Osoba usamodzielniana, o której mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 09.06.2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. osobę pełnoletnią opuszczającą rodzinę 
zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę 
opiekuńczo-terapeutyczną w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na 
podstawie orzeczenia sądu). 


