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Dotyczy: ceny audytu dostępności w zakresie komponentu architektonicznego, cyfrowego, komunikacyjnego

WSPÓLNA OFERTA (FUDNACJA SENSOR, FUNDACJA IMAGO – KONSORCJUM)
NA PRZEPROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO AUDYTU DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ,
CYFROWEJ I INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ
1. Definicje/Sformułowania należy rozumieć:
a) Bariera – przeszkoda fizyczna, architektoniczna lub techniczna, która utrudnia lub uniemożliwia
przemieszczanie się, funkcjonowanie oraz przebywanie osób z niepełnosprawnościami (wzroku, słuchu,
ruchu) w pomieszczeniu lub wokół pomieszczenia objętego oceną
b) Diagnoza – rozpoznanie stanu technicznego budynków objętych oceną na podstawie jego cech,
w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości
c) Identyfikacja barier – rozpoznanie barier w budynkach objętych oceną wg ich cech szczególnych
d) Zalecenia – stanowisko Audytora w konkretnej sprawie lub dziedzinie dotyczącej rozpoznanej i badanej
bariery wraz z propozycją jej rozwiązania.
2. Celem audytu jest uzyskanie kompleksowej informacji na temat istniejących barier i ograniczeń
w rozwiązaniach:
 architektonicznych,
 cyfrowych
 informacyjno - komunikacyjnych
dotyczących: dostępności w zakresie komponentu architektonicznego, cyfrowego, komunikacyjnego
3. Poniżej przedstawiamy wycenę prowadzonego audytu:
a) www + jeden budynek 6 tys. zł (sześć tysięcy złotych) – możliwa negocjacja
b)
4. Ocena dostępności będzie uwzględniać następujące standardy, audyt zostanie przeprowadzony
autorską metodologią wypracowaną na poziomie konsorcjum:
 Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osobzniepelnosprawnosciami
 Zaktualizowane standardy dostępności budynków
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/zaktualizowane-standardy-dostepnoscibudynkow
5. Ocenie dostępności podlegają:
 Diagnoza barier budynków i otoczenia m.in. ciągi piesze, miejsca postojowe, nawierzchnia,
oznaczenia świetlne, dźwiękowe i dotykowe
 Strefy wejściowe budynków m.in. ciągi piesze, szerokość przejść, oznakowania, dostęp do budynku
 Komunikacja pionowa i pozioma budynku m.in.: korytarze, zmiany poziomów, możliwe przeszkody,
wykończenie posadzek i ścian, drzwi, schody, dźwigi, podnośniki

 Identyfikacja barier i dostępność usług, funkcji m.in. oświetlenie, rozkład pomieszczeń, stanowiska
obsługi, dostęp do oznaczeń, dostępność toalet
 Dostępność www Zleceniobiorcy np. możliwość poruszania się za pomocą „Tab”, deklaracja
dostępności, możliwość zmiany czcionki, kontrastu
 Dostępność informacyjno – komunikacyjna w budynkach oraz wśród wybranych podczas audytu
pracowników np. administracji, portierni, recepcji (znajomość PJM, obsługa schodołazu i krzesła
ewakuacyjnego, system FM, pętla indukcyjna, piktogramy, ścieżki naprowadzające – oznaczenia
poziome i pionowe)
6. Wynikiem audytu będzie dostarczony przez Wykonawcę raport z badania, zawierający:
 Dokumentacja fotograficzna/rysunkowa z przeprowadzonej wizji lokalnej,
 Opis stwierdzonych nieprawidłowości, barier wraz z określeniem powodowanych przez nie utrudnień
użytkowników i użytkowniczek z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i ich opiekunów,
 Opis zaleceń oraz wnioski i wskazania dotyczące poprawy w zakresie szeroko rozumianej
dostępności.
7. Raport zostanie dostarczony Zamawiającemu:
 w wersji papierowej
 w wersji elektronicznej (PDF)
Skład zespołu Audytowego:
1. Dr Anna Janus – Kierownik zespołu Audytowego (8 lat doświadczenia, autorka wielu prac nt. dostępności)
2. Łukasz Siemież - z-ca Kierownika zespołu Audytowego (osoba z niepełnosprawnością ruchową, ekspert)
3. Marta Cygan (ponad 5 lat doświadczenia, autorka wielu prac nt. dostępności)
4. Monika Łojba (osoba z dysfunkcją wzroku, ekspert)

W audycie uczestniczyć będą eksperci przez doświadczenie – osoby z niepełnosprawnością.
W razie pytań zapraszam do kontaktu:
 Anna Janus
- 798 623 117
 Łukasz Siemież - 790 664 226

