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Gdańsk, dn. 26.02.2020 r.
Zapytanie nr 5/DS/2020 w sprawie rozeznania rynku: Ekspert w zakresie dostępności obiektów szkolnych z
uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych i słabowidzących

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów
ustawy pzp (nie prowadzi do zawarcia umowy)

ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Gdańska
Wydział Architektury
Ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP 5840203593
W związku z realizacją Projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej
przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Politechnika Gdańska zwraca się z zapytaniem o cenę dla usługi
opracowania ekspertyzy do Modelu Dostępnej Szkoły (charakterystyka modelu znajduje się poniżej) zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w projekcie, w zakresie potrzeb osób niewidomych i słabowidzących w obszarze
dostępności architektonicznej oraz wyposażenia szkoty i pomocy dydaktycznych. Ekspertyza będzie przekazana
etapami.
Ekspertyza zawiera:
1. Wskazanie zapisów prawa i norm w zakresie rozwiązań dedykowanych osobom słabowidzącym i
niewidomym,
2. Wskazanie standardów dostępności rozwiązań dedykowanych osobom słabowidzącym i niewidomym z
uwzględnieniem rozwiązań tyflograficznych, oznaczeń w piśmie punktowym i wypukłym w przestrzeni
budynku oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia wnętrz,
3. Wskazanie dobrych praktyk i orientacyjnych cen rynkowych w zakresie rozwiązań dedykowanym
osobom słabowidzącym i niewidomym z uwzględnieniem rozwiązań tyflograficznych, oznaczeń w
piśmie punktowym i wypukłym w przestrzeni budynku oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych i
wyposażenia wnętrz,
4. Zaopiniowanie wypracowanych założeń dostępności szkoty w Modelu Dostępnej Szkoły na poziomie
podstawowym, średnim i zaawansowanym dedykowanych osobom słabowidzącym i niewidomym,
5. Tabelaryczne zestawienie wskazanych rozwiązań uszeregowanych z uwzględnieniem podziału na
poziomy dostępności szkoty (podstawowy, średni, zaawansowany),
6. listę pytań audytowych do wykonania samooceny dostępności szkoty w zakresie rozwiązań
dedykowanym osobom słabowidzącym i niewidomym z uwzględnieniem rozwiązań tyflograficznych,
oznaczeń w piśmie punktowym i wypukłym w przestrzeni budynku oraz niezbędnych pomocy
dydaktycznych i wyposażenia wnętrz na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym.
Wymagania:
1. Wykształcenie: wyższe
2. Kwalifikacje w zakresie znajomości pisma Braille'a potwierdzone certyfikatem
„Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"
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Udział w co najmniej 5 audytac h dostępności obiektów i przestrzeni publicznyc h w okresie ostatnich 2
lat
Znajomość zasad pr ojektowania uniwersalnego, w tym umiejętność prowadzenia analizy dostępności
p otwierdzona o świadczeniem lub rekomendacjami
Dyspozycyjność w okresie luty-kwie cień 2020

5.
6.
Fo rma zatrudnienia:
Umo wa cywilno-prawna- umowa o dzieło, wykonanie prac (odbiór protokołem zdawczo-odbio rczym po
wyko naniu dzieła), nie później niż 30.04.2020 r.
Rozliczenie za pracę w projekcie nastąpi po odebraniu dzieła w postaci Ekspertyzy(wszystkie etapy) z oceny do
Modelu Do stępnej Szkoły zgo dnie z wytycznymi wskazanymi w projekcie, w zakresie potrzeb osób niewidomych
i słabowidzących w obszarze dostępności architektonicznej oraz wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych
(min. 20 stron czcionką 11 Arial, interlinia 1,5) oraz Listy pytań audytowych i podpisaniu bez zastrzeżeń
protoko łu zdawczo-odbiorczego.

W związku z powyższym zwracamy się do potencjalnych Wykonawców o oszacowanie kosztów opracowania
ekspertyzy zgodnie z powyższą specyfikacją, wypełnienie formularza cenowego (załącznik nr 1) oraz
odesłanie go w terminie do dnia 09.03.2020r. na adres: pg@dostepnaszkola.net
Charakterystyka ogólna Modelu Dostępnej Szkoły
Model jest zgodny ze wstępnymi rekomendacjami pr ojektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji
włączającej w Polsce" { Program Wspierania Reform Strukturalnych, MEN), założeniami dla modelu
funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wsparcia Edukacji Włączającej {POWER 2.10) oraz „Standardami
dostępności dla polityki spójności 2014-2020". Zgodność modelu ze „Standardami dostępnośc i dla polityki
spójnośc i 2014-2020" na poziomie podstawowym wynika z interpretacji otrzymanej z IOK informacji na temat
konieczności jego stosowania, jednakże ze względu na kosztowność części rozwiązań (np. dostępne plac e
zabaw, wypo sażanie sal gimnastycznych w pętle indukcyjne itp.)
Wniosko dawca zakłada, iż uzgodnienie konkretnych dostosowań na poszczególnych poziomach dojrzałości w
obszarze dostępności architektonic znej winno być przedmiotem prac partnerstw tw orząc ych ostateczny mo del.
Przy tworzeniu modelu zostaną wykorzystane wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli „Wspieranie
kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami", publikacje Ośro dka Rozwo ju Edukacji, "Wytyczne"
o raz wnio ski z działalności mo nitoringowej, doradczej i rzeczniczej, realizowanej przez FIRR w ramach projektu
„Pomoc dla rodziców" ( POKL 1.5, środki własne FIRR - 6000+ porad i interwencji w obszarze tematycznym
projektu), mo nitoringów wdrażania Konwenc ji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (K PON), realizowanych
przez FIRR oraz SML w ramach projektów POWER 2.6. o raz wnioski z audytów wykonanych przez Centrum
Pro jekto wania Uniwersalnego PG i o pracowanych Standardów Dostępności dla przestrzeni publicznych i
budynków.

Model do stępnej szkoły oparty będzie na podejściu holistycznym, wykorzystującym rozpr oszone dotąd
instru menty wsparcia w c elu łączenia rozwiązań architektonicznych, świadomościowyc h i organizac yjnych, przy
jednoczesnym uwzględnieniu rzec zywistych potrzeb i możliw ości placówek.
Model zorientowany będzie na zapewnienie efektywnego po bierania edukacji w szkole przez każde dziecko,
również to ze specjalny mi potrzebami edukacyjnymi (S PE), wynikającymi m.in. z niepełnosprawności,
zgodnie
adaptacyjnych
trudności
czy
chor oby
uzdolnień,
z przepisa mi polskiego prawa oraz postano wieniami KPON.

„ Do stępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"
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