
 

 

 
Załącznik nr 1  

do formularza rozeznania rynku 

 

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
 

1. Celem zamówienia jest wyłonienie Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej (AOON) 

do świadczenia usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami dla 5 dzieci 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łowickiego.  

2. Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na następujące części: 

1) część I – świadczenie usług dla jednej osoby w wymiarze 30 godzin w miesiącu w okresie od 

1 lutego 2022 do 30 czerwca 2022r. i od 1 września 2022r. do 31 maja 2023r. – 560 godzin, 

2) część II – świadczenie usług dla jednej osoby w wymiarze 30 godzin w miesiącu w okresie od 

1 lutego 2022 do 30 czerwca 2022r. i od 1 września 2022r. do 31 maja 2023r. – 560 godzin, 

3) część III – świadczenie usług dla jednej osoby w wymiarze 30 godzin w miesiącu w okresie 

od 1 lutego 2022 do 30 czerwca 2022r. i od 1 września 2022r. do 31 maja 2023r. – 560 godzin, 

4) część VI – świadczenie usług dla jednej osoby w wymiarze 30 godzin w miesiącu w okresie 

od 1 lutego 2022 do 30 czerwca 2022r. i od 1 września 2022r. do 31 maja 2023r. – 560 godzin, 

5) część V – świadczenie usług dla jednej osoby w wymiarze 30 godzin w miesiącu w okresie 

od 1 lutego 2022 do 30 czerwca 2022r. i od 1 września 2022r. do 31 maja 2023r. – 560 godzin. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych. 

4. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część, części lub całość 

zamówienia. 

 

Łącznie 2 100 godzin. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 

Usługi asystenckie świadczone są zgodnie z harmonogramem ustalonym z rodziną zastępczą od 

poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 20.00 (godziny pracy AOON nie mogą kolidować z 

godzinami zajęć szkolnych).  

Usługi nie są realizowane w święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. 

AOON jednocześnie może świadczyć usługę dla 1 dziecka. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości realizacji zajęć grupowych.  

 

Miejsce realizacji zamówienia - miejsce zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinnej 

pieczy zastępczej (powiat łowicki) oraz w innych miejscach wskazanych przez rodzinę zastępczą.  

 

Zakres wykonywanych czynności: 

1) opieka podczas wyjścia do, pobytu (jeżeli zachodzi taka konieczność), powrotu oraz dojazdach w 

wybrane przez rodzica zastępczego miejsca (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, sklep, 

znajomi, rodzina, itp.), 

2) opieka podczas wyjścia do, pobytu (jeżeli zachodzi taka konieczność), powrotu oraz dojazdu na 

rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, 

3) podczas wizyty u lekarza, na badaniach, itp.  

4) pomoc w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp., 



 

 

5) w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia itp. (udział asystenta w 

treningach i zajęciach sportowych możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem), 

6) doraźnie w domu - podczas nieobecności rodzica zastępczego spowodowanej wyższą 

koniecznością życiową (załatwienie sprawy urzędowej, wizyta u lekarza, zdarzenie losowe, itp.) - 

pełnienie opieki,  

7) pomoc w nauce, rozwój zainteresowań, spędzanie czasu wolnego, pomoc w czynnościach dnia 

codziennego przy aktywnym współudziale osoby niepełnosprawnej. 

8) w czasie pandemii COVID-19 w zależności od stopnia zachorowalności usługi AOON mogą być 

prowadzone online z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość po wcześniejszym 

wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. AOON dysponuje sprzętem niezbędnym do świadczenia 

usługi. W przypadku prowadzenia zajęć online Wykonawca żąda od rodziców zastępczych 

potwierdzenia wykonania usługi przekazanego w formie skanu za pośrednictwem środków 

komunikacji na odległość.  

 

 Wynagrodzenie AOON współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.  

 Podstawą wykonania usługi asystenckiej jest KARTA REALIZACJI USŁUGI ASYSTENTA 

OSOBISTEGO OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. 

 

Kwalifikacje AOON: 

a) wykształcenie minimum zawodowe; 

b) doświadczenie (minimum roczne) w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, 

wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego; lub ukończone 

minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie.  

 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy przy realizacji zamówienia: 

a) prowadzenie karty czasu pracy (łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich 

projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań 

finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, 

nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie), 

Usługi AOON będą poddane stałemu monitoringowi przez personel projektu oraz ocenie 

uczestników projektu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


