Stalowa Wola, dnia 12.01.2022

ROZPOZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA
WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
Szanowni Państwo,
Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli prowadzi rozpoznanie rynku w celu ustalenia wartości
szacunkowej zamówienia, którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług Koordynatora dostępności w ramach wsparcia osób ze szczególnymi
potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

1. Przedmiot zamówienia obejmował będzie (podstawowe obowiązki Koordynator/ka ds. Dostępności):
1) Monitorowanie działalności Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w zakresie zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
2) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Muzeum
Regionalne w Stalowej Woli we wszystkich placówkach Muzeum
a) Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1
b) Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12
c) Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ul. Hutnicza 17
3) Organizacja wydarzeń edukacyjnych dedykowanych osobom z różnymi typami niepełnosprawności,
4) Samodzielne prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz organizowanie szkoleń z ekspertami
zewnętrznymi,
5) Współpraca przy realizacji oraz monitoring działań związanych z udostępnianiem oferty programowej
Muzeum osobom z różnymi typami niepełnosprawności,
6) wsparcie eksperckie, współpraca przy realizacji oraz monitoring działań związanych z dostępnością
Muzeum (dotyczących m.in. infrastruktury, wystawy stałej, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej),
7) koordynacja i realizacja prac związanych z udostępnianiem wystaw czasowych,
8) udział w przygotowaniu i wdrażaniu współpracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz
organizacjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnościami,
9) Tworzenie raportów z realizowanych działań na wewnętrzne potrzeby Muzeum oraz na potrzeby
partnerów i instytucji zewnętrznych,
10) Współpraca przy opracowywaniu wniosków grantowych na wydarzenia skierowane do osób
z niepełnosprawnościami,
11) Realizacja poszczególnych zadań dotyczących dostępności Muzeum dla osób niepełnosprawnych
zgodnie z przyjętym harmonogramem i kosztorysem oraz w zgodzie z procedurami muzealnymi i
grantowymi,
12) Przedstawianie Dyrektorowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu
realizowanych zadań oraz sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami, sporządzanego minimum 1 raz w roku,
13) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu
dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.),
Wymagania personelu Wykonawcy:





wykształcenie wyższe,
minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań programowych skierowanych do osób z
różnymi niepełnosprawnościami,
praktyczna znajomość pakietu MS Office,
dobra organizacja pracy,





samodzielność,
umiejętność pracy zespołowej,
komunikatywność, empatia, gotowość do samodzielnego poszukiwania rozwiązań,

Koordynator dostępności powinien posiadać wiedzę z zakresu:
 funkcjonowania osób o różnych cechach w tym osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób
z czasowymi ograniczeniami sprawności fizycznej,
 współpracy z organizacjami pozarządowymi/środowiskiem osób z niepełnosprawnościami,
 dostępności architektonicznej,
 dostępności cyfrowej,
 dostępności informacyjno – komunikacyjnej,
 umiejętność projektowania graficznego (tyflografika) i/lub posługiwania się polskim językiem
migowym.
 wiedza z zakresu zwiększania dostępności infrastruktury budynku dla osób z różnymi typami
niepełnosprawności.
Mile widziane:
 doświadczenie w edukacji muzealnej,
 osoba z niepełnosprawnością lub posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami
z różnymi niepełnosprawnościami,
2. Miejsce wykonania usługi:
a) Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1
b) Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, ul. Rozwadowska 12
c) Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, ul. Hutnicza 17
3. Zamawiający przewiduje, że wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy, rozliczenie miesięczne.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług w terminie do dnia 31.12.2023 r.
5. Zwracamy się o przedstawienie szacunkowej wyceny usługi w terminie do dnia 20 stycznia 2022 r.
(włącznie) na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
6. Informacja o szacunkowej wycenie usługi powinna być przedstawiona w formie skanu wypełnionego,
podpisanego i opieczętowanego przez Wykonawcę formularza wg Załącznika nr 1. Zamawiający
dopuszcza również podpis elektroniczny – kwalifikowany, zaufany lub osobisty.
7. Zamawiający informuje, że niniejsze rozpoznanie służy jedynie ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia
w celu ustalenia procedury właściwej do udzielenia zamówienia publicznego.

Dyrektor Muzeum
Regionalnego w Stalowej Woli
Aneta Garanty
(podpis)

Załącznik nr 1
SZAUNKOWA WYCENA ZAMÓWIENIA PN.:

Świadczenie usług Koordynatora dostępności w ramach wsparcia osób ze szczególnymi
potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

W związku z publikacją informacji o rozpoznaniu rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia,
przedstawiamy naszą wycenę wykonania zamówienia.:

1. Dane Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy _________________________________________________
e-mail: _____________________________________
2. Wartość usługi szacujemy na kwotę w skali 1 miesiąca:
(netto) ____________________________+ _____% VAT
tj. łącznie cena (brutto): ______________________________________
(słownie: ______________________________________________________________________________)
3. Informujemy, że:
a) Jestem /jesteśmy/ uprawniony /uprawnieni/ do występowania w obrocie prawnym.
b) Posiadam /posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników zdolnych do wykonania
zamówienia.
c) Przyjmuję / przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Administratorem moich danych
osobowych jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola.
miejsce i data _____________________

____________________________
(podpis)

