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TOM III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                        RZ.271.12.2021 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Usługa w zakresie przeprowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze terapeutycznym dla 
dzieci z jeleniogórskich przedszkoli publicznych w ramach projektu  pn: „Jeleniogórskie 
przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych’’ w ramach 
zadania: przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla jeleniogórskich przedszkoli 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia indywidualnych i grupowych, specjalistycznych 
zajęć o charakterze terapeutycznym dla wychowanków jeleniogórskich przedszkoli miejskich, 
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla placówek objętych zamówieniem   
organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra. Zadanie realizowane będzie  w ramach Projektu: 
  

,,Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych’’ 
Nr projektu:RPDS.10.01.03-02-0002/19 
Oś priorytetowa:10 Edukacja 
Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
Poddziałania 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ 
Cel: 
Celem planowanych do przeprowadzenia zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W ramach realizacji zamówienia wsparciem objętych zostanie łącznie 17 wychowanków 
jeleniogórskich przedszkoli publicznych, zlokalizowanych na terenie Miasta Jelenia Góra: 

1) Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Zjednoczenia Narodowego 15, 

2) Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14 w Jeleniej Górze, ul. Junaków 2A, 
 

3) Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Jeleniej Górze,  
ul. Kruszwickiej 3. 

 

II. Zamówienie udzielane jest w  IV  częściach według podziału przedstawionego poniżej: 

CZĘŚĆ I: Zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych 

1. Program zajęć grupowych obejmuje bloki tematyczne w  szczególności: 
1) nabywanie i ćwiczenie umiejętności społecznych; 
2) rozpoznawanie i  nazywanie emocji; 
3) naukę  panowania nad emocjami; 
4) naukę współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi; 
5) naukę nawiązywania i utrzymywania przyjaźni; 
6) rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; 
7) prawidłowe komunikowanie się i współpraca w grupie. 

2. Uczestnicy zajęć: 
W zajęciach uczestniczyć będzie dwoje (2) dzieci w ramach łącznie 64 godzin zajęć w placówce 
Miejskie Przedszkole nr 10 przy ul. Zjednoczenia Narodowego nr 15 w Jeleniej Górze.  

 

4. Wymagania dotyczące kwalifikacji osoby/osób prowadzącej/cych zajęcia: 
1) wykształcenie - wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, psychologicznym; 
2) studia wyższe/studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej; 
3) kurs /certyfikat/szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych; 
4) co najmniej 30h doświadczenia w prowadzeniu terapii TUS. 

 

CZĘŚĆ II: Zajęcia z Muzykoterapii 

1. Program zajęć indywidualnych obejmuje bloki tematyczne w  szczególności: 
1) impresje muzyczne wyzwalające energię dzieci wg zaplanowanych sekwencji ruchowych; 
2) konsekwentne realizowanie przez dzieci zadań; 
3) słuchanie piosenek śpiewanych przez terapeutę bądź dzieci; 
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4) słuchanie gry na instrumentach (terapeuty lub innych osób); 
5) słuchanie muzyki artystycznej o charakterze ilustracyjno–programowym dostosowanej 

do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci; 
6) ćwiczenia muzyczno-ruchowe; 
7) zadania z udziałem instrumentów perkusyjnych; 
8) poddane dyscyplinie rytmicznej. 

2. W zajęciach uczestniczyć będzie sześcioro (6) dzieci, łącznie przeprowadzić należy 384 
godzin zajęć indywidualnych (64 godziny z każdym dzieckiem)  w Przedszkolu Specjalnym w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Jeleniej orze przy ul. Kruszwickiej 3. 

4. Wymagania dotyczące kwalifikacji każdej osoby prowadzącej zajęcia: 
1) wykształcenie - wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i studia z muzykoterapii lub kurs 

kwalifikacyjny, 
2) studia wyższe/studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej, 
3) studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, 
4) co najmniej 50 h doświadczenia w prowadzeniu zajęć z muzykoterapii. 

5. Wymagana liczba terapeutów: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił ilość  terapeutów adekwatną do liczby 
uczestników, liczby godzin zajęć i  planu zajęć. 

 
 

CZĘŚĆ III: Zajęcia z Dogoterapii 
1. Program zajęć indywidualnych obejmuje bloki tematyczne w  szczególności: 

1) Zajęcia będą obejmowały rodzaje terapii w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci m.in.: 
2) AAA (Animal Assisted Activity), która dostarczy możliwości motywacyjnych, edukacyjnych, 

rekreacyjnych i terapeutycznych korzyści; 
3) AAT (Animal Assisted Therapy) powodujące poprawę w fizycznym, społecznym, 

emocjonalnym i poznawczym funkcjonowaniu dziecka; 
4) AAE (Animal Assisted Education) w celu poprawienia funkcji poznawczych uczniów. 
1) W zajęciach uczestniczyć będzie troje (3) dzieci, łącznie należy przeprowadzić 192 

godziny zajęć indywidualnych (po 64 godziny z każdym dzieckiem) w Miejskim 
Integracyjnym Przedszkolu Nr 14 w Jeleniej Górze  przy ul. Junaków 2a. 

4. Wymagania dotyczące kwalifikacji każdej osoby prowadzącej zajęcia: 
1) wykształcenie - wyższe z przygotowaniem pedagogicznym; 
2) studia wyższe/studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej; 
3) aktualne certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające uprawnienia do prowadzenia zajęć  

z zakresu dogoterapii; 
4) certyfikat/zaświadczenie dla psa biorącego udział w terapii potwierdzające zdanie egzaminu 

psa terapeutycznego; 
5) aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie; 
6) co najmniej 50h doświadczenia w prowadzeniu terapii behawioralnej. 

5. Wymagana liczba terapeutów: 
  Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił ilość  terapeutów adekwatną do liczby    
  uczestników, liczby godzin zajęć i  planu zajęć. 
 

CZĘŚĆ IV: Zajęcia z Dogoterapii dla wychowanków Przedszkola Specjalnego w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

1. Program zajęć indywidualnych obejmuje bloki tematyczne w  szczególności: 
1) Zajęcia będą obejmowały rodzaje terapii w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci m.in.: 
2) AAA (Animal Assisted Activity), która dostarczy możliwości motywacyjnych, edukacyjnych, 

rekreacyjnych i terapeutycznych korzyści; 
3) AAT (Animal Assisted Therapy) powodujące poprawę w fizycznym, społecznym, 

emocjonalnym i poznawczym funkcjonowaniu dziecka; 
4) AAE (Animal Assisted Education) w celu poprawienia funkcji poznawczych uczniów. 

3. W zajęciach uczestniczyć będzie sześcioro (6) dzieci łącznie przeprowadzić należy 384 godzin 
zajęć indywidualnych (64 godziny z każdym dzieckiem)  w Przedszkolu Specjalnym w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Jeleniej Górze przy ul. Kruszwickiej 3. 

4. Wymagania dotyczące kwalifikacji każdej osoby prowadzącej zajęcia: 
1) wykształcenie - wyższe z przygotowaniem pedagogicznym; 
2) studia wyższe/studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej; 
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3) aktualne certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające uprawnienia do prowadzenia zajęć  
z zakresu Dogoterapii; 

4) certyfikat/zaświadczenie dla psa biorącego udział w terapii potwierdzające zdanie egzaminu 
psa terapeutycznego; 

5) aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie; 
6) co najmniej 50h doświadczenia w prowadzeniu terapii behawioralnej. 

6. Wymagana liczba terapeutów: 
 Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił ilość  terapeutów adekwatną do liczby 
uczestników, liczby godzin zajęć i  planu zajęć. 

 

III. Zbiorcze zestawienie zajęć objętych zamówieniem dla części od I-IV: 

Nr 
części 

Nazwa części Placówka Oświatowa Liczba godzin  

Liczba 
dzieci 

objętych 
wsparciem 

I. 

 
Zajęcia z Treningu Umiejętności 

Społecznych 

 

Miejskie Przedszkole nr 10  
w Jeleniej Górze  

ul. Zjednoczenia Narodowego 15 
64 2 os. 

Razem: 64 godziny 2 osoby 

II. Zajęcia z Muzykoterapii 

Przedszkole Specjalne w 
Specjalnym Ośrodku  

Szkolno – Wychowawczym  
ul. Kruszwicka 3 

384 6 os. 

Razem: 384 godziny 6 osób 

III. Zajęcia z Dogoterapii 
Miejskie Integracyjne Przedszkole  

nr 14 w Jeleniej Górze 
ul. Junaków 2A 

192 3 os. 

Razem: 192 godziny 3 osoby 

IV. 

Zajęcia z Dogoterapii dla 
wychowanków Przedszkola 
Specjalnego w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

Przedszkole Specjalne  
w Specjalnym Ośrodku  

Szkolno – Wychowawczym  
ul. Kruszwicka 3 

384 6 os. 

Razem: 384 godziny 6 osób 

OGÓŁEM: 1024 godziny 17 osób 
 
 

IV. Informacje dodatkowe: 
1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formie zdalnej. 
2. Wymiar godzin przypadających na 1 dziecko objęte wsparciem w ramach każdej z części 

przedmiotu zamówienia stanowi 64 godziny indywidualnych zajęć, za wyjątkiem zajęć z treningu 
umiejętności społecznych - część III zamówienia, zajęcia prowadzone  w Miejskim Przedszkolu  
nr 10 w Jeleniej Górze, gdzie dla dwójki dzieci przewidziano 64 godziny zajęć  

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy wynosi ok.6 miesięcy (do  31.12.2021 r.) 
W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności związanych 
z pandemią COVID-19 w tym absencją dzieci którym dedykowane są indywidualne zajęcia, 
skutkujących brakiem możliwości zrealizowania programu zajęć - przedmiotu zamówienia,  a co za  
tym idzie - osiągnięcia celu, przewiduje się możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia  
przy niezmienności ilości godzin indywidualnych zajęć, jednakże Wykonawca zobowiązany będzie 
do stosownego udokumentowania przyczyn zaistniałej sytuacji.  

4. Zajęcia terapeutyczne odbywać będą się w wyznaczonych przedszkolach, w dniach i w godzinach 
pracy placówek po uprzednim zatwierdzeniu harmonogramu zajęć, o którym mowa  
w pkt 9. ppkt a). 

5. Dyrektor przedszkola, jako przedstawiciel Zamawiającego,  poinformuje Wykonawcę nie później 
niż w dniu przeprowadzenia planowanych zajęć z dzieckiem objętym wsparciem, do godz. 9.00,  
o nieobecności dziecka w przedszkolu z podaniem przybliżonego okresu nieobecności dziecka, 
jeśli będzie możliwy do określenia. 

6. Zgłoszenie nieobecności dziecka o którym mowa w pkt.5 nie daje podstaw do naliczania 
wynagrodzenia mimo, że Wykonawca był gotowy je świadczyć. Wynagrodzenie będzie wypłacane 
wyłącznie za faktycznie przeprowadzone zajęcia. 
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7. Mając na uwadze specyfikę zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany  
do aktualizowania harmonogramu zajęć w celu dostosowywania do bieżących okoliczności 
 tj. nieobecności dziecka itp. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 1-miesięcznej przerwy w prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych w okresie wakacyjnym (lipiec/sierpień), w miesiącu zgodnym z przyjętym  
i obowiązującym harmonogramem pracy poszczególnych przedszkoli. Przerwa w prowadzeniu 
zajęć zostanie uzgodniona  indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a dyrektorem placówki 
oświatowej na etapie ustalania harmonogramu zajęć. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) przedłożenia i uzgodnienia z Zamawiającym w terminie nie dłuższym  niż 10 dni od dnia 

podpisania umowy harmonogramu prowadzenia zajęć w ujęciu godzinowym, zatwierdzonego 
przez dyrektora/dyrektorów placówek oświatowych. Zamawiający w dniu podpisaniu umowy 
przekaże Wykonawcy dane do kontaktu z placówkami, w których prowadzone będą zajęcia  
w celu ustalenia terminów spotkań w sprawie organizacji zajęć. 

b) rzetelnego opracowania i realizowania indywidualnych, bądź w przypadku zajęć treningu 
umiejętności społecznych grupowych (dla dzieci o tych samych potrzebach edukacyjnych), 
programów pracy z dziećmi; 

c) prowadzenia zajęć w siedzibach jednostek oświatowych odpowiednio dla części – zbiorczy 
wykaz pkt. III), 

d) opracowania planu indywidualnych zajęć z uwzględnieniem  potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych każdego dziecka objętego wsparciem oraz 
zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach 

e)  udzielania rodzicom dzieci objętych wsparciem i nauczycielom porad  

i konsultacji – min. 2 razy w czasie trwania cyklu zajęć, przy czym dopuszcza się zdalne formy 

kontaktu z rodzicami dzieci objętych wsparciem; 

f) dokonania oceny efektywności udzielonej pomocy i sformułowania wniosków dotyczących 
dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka objętego wsparciem; 

g) zapewnienia materiałów oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowego  
i skutecznego przeprowadzenia zajęć; 

h) informowania dyrektora przedszkola, w terminie nie późniejszym niż w przeddzień 
zaplanowanych do przeprowadzenia zajęć z wychowankiem/wychowankami danego 
przedszkola do godziny 10.00 o planowanej nieobecności osoby prowadzącej zajęcia w dniu 
kolejnym oraz przekazania dyrektorowi placówki, w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia 
braku możliwości przeprowadzenia zajęć; uzgodnionego, zaktualizowanego harmonogramu 
zajęć, mając jednak na uwadze termin realizacji zamówienia wynikający z umowy;  

i) aktualizacji harmonogramu w przypadku nieobecności dziecka będącego uczestnikiem zajęć 
(również w przypadku o którym mowa w pkt. 6), w ciągu 3 dni od dnia uzyskania od dyrektora 
przedszkola powyższej informacji, 

j) przeprowadzenia diagnozy wstępnej (w ciągu 2 tygodni od dnia rozpoczęcia pracy z dziećmi)  
i końcowej (w ciągu ostatnich 2 tygodni cyklu zajęć) dzieci objętych wsparciem oraz 
przedstawienia raportu z przeprowadzonej diagnozy w terminie nie późniejszym niż 4 tygodnie 
od rozpoczęcia  pracy z dziećmi w ramach projektu (w przypadku diagnozy wstępnej) i nie 
później niż 2 tygodni po zakończeniu przewidzianego cyklu zajęć (w przypadku diagnozy 
badającej skuteczność udzielonego wsparcia), z tym że  diagnoza po zakończeniu zajęć 
przekazana zostanie nie później niż 7 dni przed datą zakończenia umowy. 

k) rzetelnego i systematycznego prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej  
z prowadzeniem zajęć w ramach projektu, w tym m.in.: dziennika zajęć, ankiet ewaluacyjnych  
i list obecności oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, związanych  
z realizacją projektu przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego, potwierdzonych 
przez dyrektorów przedszkoli objętych wsparciem, zakres i forma dokumentacji zostanie 
ustalona po dokonaniu wyboru Wykonawcy zamówienia,. 

l) zapewnienia stałego kontaktu z dyrektorami przedszkoli i przedstawicielem Zamawiającego; 
m) przestrzegania obowiązujących w jednostkach oświatowych objętych niniejszym przedmiotem 

zamówienia procedur bezpieczeństwa wprowadzonych na czas pandemii w związku  
z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
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czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem 
,przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 ( Dz. U z 2020 r.poz.493 ze zm.) oraz wytycznych 
dla przedszkoli opracowanych przez MEN wspólnie z Głównym  Inspektorem Sanitarnym  
i Ministrem Zdrowia. Wspomniane dokumenty znajdują się na stronach internetowych 
przedszkoli objętych przedmiotem zamówienia. 

n) każdorazowego wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia z dziećmi oświadczenia 
 COVID-19, dotyczącego m.in. kontaktów z osobami chorymi, stanu zdrowia osoby prowadzącej 
zajęcia oraz wyrażenia zgody na wykonanie przez personel przedszkola pomiaru temperatury 
ciała osoby prowadzącej zajęcia ( wzór oświadczenia zostanie przekazany przed podpisaniem 
umowy), 

o) zapewnienia 15–minutowych odstępów czasowych pomiędzy indywidualnymi zajęciami  
z dziećmi prowadzonymi w tym samym dniu, w tym samym przedszkolu, w celu przewietrzenia 
pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia oraz przeprowadzenia dezynfekcji 
wykorzystywanych do prowadzenia zajęć pomocy dydaktycznych. Środki do dezynfekcji 
pomocy dydaktycznych, stanowiących własność osoby prowadzącej zajęcia, zapewnia 
Wykonawca. Wykonawca do dezynfekcji materiałów i pomocy dydaktycznych musi stosować 
środki nietoksyczne,  bezpieczne  dla dzieci,  zaakceptowane przez dyrektorów poszczególnych 
przedszkoli, przy czym przy uzgadnianiu harmonogramu prowadzenia zajęć, dyrektorzy 
przedszkoli poinformują Wykonawcę o rodzaju stosowanych w przedszkolu środków 
dezynfekcyjnych. 

p) stosowania zasady równości szans w projekcie. 
q) stosowania w dokumentacji zajęć wytycznych programowych  RPO WD 2014 - 2020, w tym 

właściwych oznaczeń i logotypów Projektu, otrzymanych od przedstawiciela Zamawiającego  
– osoby odpowiedzialnej za realizację projektu, w ramach którego realizowana będzie usługa. 

9. Opis sposobu obliczenia ceny: 
a) Podane w ofercie jednostkowe ceny ryczałtowe brutto (łącznie z podatkiem od towarów i usług 

VAT) za 1 godzinę zajęć (45 min.) muszą być wyrażone w PLN i podane z dokładnością  
do dwóch (2) miejsc po przecinku. 

b) Jednostkowa cena ryczałtowa brutto musi uwzględniać cały zakres zamówienia opisany  
w „Opisie przedmiotu zamówienia” oraz obejmować wszelkie koszty, jakie doświadczony 
Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

c) Łączną wartością wykonania usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będzie iloczyn 
stawki godzinowej za godzinę zajęć (45 min.) i ilości godzin przewidzianych do realizacji  
w danej części. 
UWAGA! W przypadku osób fizycznych od ceny ryczałtowej, zostaną potrącone składki 
emerytalne, rentowe, zdrowotne, chorobowe oraz na fundusz pracy płacone przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. 

10. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazuje czynności, których dotyczy 
obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę. 

 

 


