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INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW  

 

                                            (informacja zamieszczona stronie internetowej 

Zamawiającego) 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę zorganizowanie i przeprowadzenie obozu 

naukowo-sportowego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością z Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  

 

Pytanie nr 1: 

Jaki standard powinien mieć obiekt? 

Odpowiedź nr 1: 

Obiekt powinien spełniać kompleksowe wymagania z zakresu dostępności architektonicznej 

dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności we wszystkich obszarach (winda, 

dostosowane ciągi komunikacyjne, pokoje i łazienki, sale szkoleniowe, sale jadalne, obiekty 

sportowe).  

Pytanie nr 2: 

Jakiej ilość kadry do obsługi grupy Państwo wymagają ? 

Odpowiedź nr 2: 

Wykonawca powinien zapewnić taką liczbę osób, która pozwoli zrealizować opis przedmiotu 

zamówienia. W czasie trwania obozu Wykonawca powinien zapewnić przynajmniej 1 

opiekuna na 5 uczestników. Ponadto kadrę tworzy wykwalifikowany szkoleniowiec i 

wykwalifikowany trener sportowy. 

Pytanie nr 3: 

Czy obsługa grupy powinna być całodobowa włącznie z przewidzeniem dyżurów kadry do 

potencjalnych wyjazdów na SOR lub do lekarza ?  

Odpowiedź nr 3: 

Ze względu różne rodzaje niepełnosprawności uczestników oraz ze względu na 

bezpieczeństwo uczestników w czasie trwania obozu powinna być zapewniona 

kompleksowa całodobowa opieka, w tym pomoc medyczna udzielana w nagłych 

wypadkach.  

Pytanie nr 4: 

Czy w przypadku osób niesamodzielnych oferent odpowiada za rekrutację asystenta 

osobistego? 



Odpowiedź nr 4: 

Nie jest to wymagane w przypadku gdy uczestnik zaproponuje swojego asystenta.    

Pytanie nr 5: 

Czy wymagają Państwo aby kadra obozu posiadała certyfikaty odbytych szkoleń z pierwszej 

pomocy w tym z obsługi defibrylatora AED? 

Odpowiedź nr 5: 

Kadra obsługująca obóz oświadcza, że posiada wiedzę potwierdzoną certyfikatami z 

zakresu pierwszej pomocy, w tym obsługi defibrylatora AED.  

Pytanie nr 6: 

Czy oferent bądź obiekt powinien mieć na wyposażeniu defibrylator AED? 

Odpowiedź nr 6: 

Ze względu różne rodzaje niepełnosprawności i bezpieczeństwo uczestników na terenie 

obiektu w czasie trwania obozu powinien znajdować się defibrylator AED. 

Pytanie nr 7: 

Ile godzin szkoleń należy zrealizować? 

Odpowiedź nr 7: 

W liczbie nie mniejszej niż 18 godzin profesjonalnych szkoleń przeznaczonych na 1 

uczestnika. 

Pytanie nr 8: 

Ile w miejscu zakwaterowania powinno być pokoi dostępnych dla osób z 

niepełnosprawnością? 

Odpowiedź nr 8: 

Wykonawca zapewnia pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla 

wszystkich uczestników, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności i stan zdrowia 

tego wymagają. Przewidywana maksymalna liczba uczestników to 16 osób. 
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