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Wielowymiarowy model wsparcia 
i identyfikacji kompetencji zawodowych 

Wrocław, 08.08.2012r. 
 
W związku z realizacją projektu pt.: „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji 
zawodowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej regionie, Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku 
pracy, koordynator projektu na Politechnice Wrocławskiej poszukuje wykonawcy lub wykonawców 
(umowa o dzieło) do:  
 
Opracowania wytycznych dotyczących dostępności budynku i pomieszczeń, w których będą 
przeprowadzane badania sprawności psychofizycznej dla celów aktywizacji na rynku pracy. 
 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przekazać rezultat dzieła w postaci: 
 
Opracowania ogólnych wytycznych dotyczących dostępności  budynku (w tym jego otoczenia)   i 
pomieszczeń, w których będą przeprowadzane badania sprawności psychofizycznej (zwanego dalej 
Ośrodkiem) dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną i psychiczną oraz wszystkich pozostałych 
użytkowników,  w tym osób starszych (warunki, wielkość, wymiary, oznaczenia etc.).  
 
Szczegółowy zakres wytycznych: 

1. Opis pomieszczeń do badania sprawności psychofizycznej (wielkość,  podział na mniejsze 
pomieszczenia z uwzględnieniem specyfiki przeprowadzanych diagnoz oraz założeń 
dotyczących procedur diagnozy). 

2. Opis wymagań dotyczących oświetlenia. 
3. Kolorystyka ścian (z uwzględnieniem przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń). 
4. Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (szerokość korytarzy, drzwi, 

umiejscowienie poręczy, umiejscowienie podjazdów, dostosowanie toalet itp.). 
5. Opis sposobu oznakowania Ośrodka. 
6. Ogólne wytyczne dotyczące komunikacji miejskiej. 

 
Termin realizacji dzieła: 15 września  2012r. 
 
Wymagania dotyczące wykonawcy lub wykonawców dzieła: 
1. udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonywania analiz dostępności budynków, w tym 

budynków użyteczności publicznej  dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną i psychiczną, 
2. wykształcenie wyższe, preferowany stopień naukowy doktora lub wyżej, 
3. gotowość do współpracy z zespołem projektowym, w tym uczestnictwo w spotkaniach roboczych 

zespołu we Wrocławiu (minimum jednorazowo w okresie trwania umowy) oraz dostosowanie się do 
wymogów terminowych zespołu. 

 
Oferty należy składać do 16 sierpnia 2012 do godz. 15.00 w Sekretariacie Instytutu Organizacji i 
Zarządzania, Wrocław 50-371 ul. Łukasiewicza 5, bud. B-4 Politechniki Wrocławskiej, pok. 514 lub drogą 
elektroniczną na adres koordynatora projektu na Politechnice Wrocławskiej: katarzyna.jach@pwr.wroc.pl 
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

 
Prosimy w ofercie wpisać cenę i dołączyć:  

• CV,  
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i 
nr 153 poz. 1271). 

 
W razie pytań proszę o kontakt z koordynatorem projektu dr inż. Katarzyną Jach, Wrocław 51-630, bud. P-2 
Politechniki Wrocławskiej, p. 43; e-mail: katarzyna.jach@pwr.wroc.pl, ul. Chełmońskiego 16. 


