
 

 

Załącznik nr 1 

Znak sprawy: MCPS.ZP/PG/351-2-2/2021 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest „kompleksowa usługa realizacji projektu socjalnego dla 6 

gmin z 4 powiatów województwa mazowieckiego” w ramach projektu partnerskiego    pt. 

„Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

Projekt realizowany jest przez 5 Partnerów: Lidera - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Rzeszowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. 

Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu 

współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej (zwanego dalej Modelem 

Kooperacji), a innymi podmiotami z sektora polityki społecznej, na terenie pięciu województw 

makroregionu – podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz 

mazowieckiego (zwanego dalej makroregionem). 

Projekt  jest   realizowany   w   czterech   etapach   (Kamieniach   Milowych)   w   terminie   od 

01.04.2018 r. do 30.06.2021 r. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 26.03.2021 r. Informacja 

dotycząca szczegółowych terminów realizacji znajduję się przy poszczególnej usłudze. 

Szczegółowy termin realizacji usług zostanie uzgodniony z wybranym do realizacji zamówienia 

Wykonawcą. 

 
 

3. Miejsce realizacji zamówienia: 

Usługi zostaną zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego, w tym w wybranych w 

ramach projektu następujących gminach wiejskich: 

1. gmina Stoczek (z powiatu węgrowskiego); 

2. gmina Liw (z powiatu węgrowskiego); 

3. gmina Nur (z powiatu ostrowskiego); 
4.  gmina Małkinia Górna (z powiatu ostrowskiego). 



 

 

4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: 

1. Zamówienie  obejmuje   kompleksową   usługę   projektów   socjalnych   w   6   gminach 

z 4 powiatów województwa mazowieckiego  biorących  udział  w  projekcie  partnerskim  

pn. „Liderzy kooperacji”. 

2. Wykonawca  zapewni  oznakowanie  pomieszczeń,  w  których  będą  realizowane  

usługi   zgodnie   z   Podręcznikiem    wnioskodawcy    i    beneficjenta    programów    polityki 

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz wytycznymi Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu list obecności 

uczestników potwierdzających realizację usług wynikających z opisu przedmiotu 

zamówienia. 

4. Zamawiający  dopuszcza   powierzenie   wykonania   zamówienia   podwykonawcom.   

W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie 

(formularzu   oferty)   części   zamówienia   którą   zamierza   powierzyć   podwykonawcom    

i podania przez Wykonawcę danych podwykonawcy oraz danych dotyczących ich 

uprawnień. i kwalifikacji dot. wykonania danej usługi. Niespełnienie w/w obowiązku 

oznaczać będzie, że Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

samodzielnie. 

5. Wszystkie dokumenty związane z realizacją usług muszą być oznaczone zgodnie      

z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 a 

ich wzór zaakceptowany przez Zamawiającego na każdym z nich powinna znaleźć się 

informacja o współfinansowaniu usługi z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) 

 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części 

 
Zadanie 1 Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w formie online dla jednej osoby 

opiekuna osoby starszej w gminie Stoczek 

a. Kurs skierowany jest do 1 osoby; 

b. Usługa polega na zorganizowaniu kursu specjalistycznego „opiekun osoby starszej” dla 1 

osoby biorącej udział w testowaniu Modelu Kooperacji; 

c. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do 26 marca 2021 r.  
d.  usługa może być świadczona w dni robocze i weekendy. Szczegółowy harmonogram 

zostanie ustalony po podpisaniu umowy; 

e. Miejsce realizacji usługi: Realizacja usługi on-line: kurs dostępny będzie przez całą 

dobę przez 60 dni od daty podpisania umowy 

f. Usługodawca zapewnia dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie 

edukacyjnej. 

g. Szkolenia mają być prowadzone w formie zdalnej w czasie rzeczywistym przy użyciu 

wybranej przez Wykonawcę platformy. 

h. Szkolenia realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym oznaczają szkolenia odbywające się 

z wykorzystaniem połączeń online w taki sposób, że trener/trenerzy prowadzi/prowadzą 



 

 

usługę  w czasie rzeczywistym (na żywo), w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie 

treści określonych w programie szkolenia wszystkim uczestnikom szkolenia. Przy czym 

forma prowadzenia szkolenia winna umożliwić wszystkim uczestnikom interaktywną 

swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa 

na żywo, chat, itp.). 

i. Listy obecności wygenerowane z każdego szkolenia prowadzonego w formie zdalnej. 

▪ Dostęp do szkolenia – każdy uczestnik szkolenia online, najpóźniej dzień roboczy 

przed rozpoczęciem szkolenia online  otrzyma link za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  Zalecane jest uruchomienie przez Wykonawcę aplikacji przynajmniej 

15 minut przed szkoleniem w celu umożliwienia uczestnikom zapoznania się z 

narzędziem. 

Dane osobowe i wizerunek: 

▪ Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie danych osobowych i zebrania stosownych zgód na 

przetwarzanie wizerunku 

j. Zakres merytoryczny kursu (teoria i praktyka) – podstawy psychologii osób starszych, 

elementy terapii dla osób starszych, funkcjonowanie społeczne osób starszych, 

podstawy  geriatrii  i  gerontologii,  pielęgnacja  osób  starszych  (w  tym  korzystanie  z 

podstawowych sprzętów obsługi –materac przeciwodleżynowy, akcesoria ułatwiające 

jedzenie i picie, pomoce służące utrzymaniu higieny oraz załatwianiu potrzeb 

fizjologicznych),   elementy   rehabilitacji    i    gimnastyki    (podstawowe    czynności w 

ujęciu  praktycznym),  organizacja  i  planowanie  pracy,  podstawy  prawne  pracy  z 

osobami starszymi, pierwsza pomoc przedmedyczna (w ujęciu praktycznym). Minimalna 

liczna godzin zegarowych: min. 70. Kurs zakończony certyfikatem. 

k.  „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” musi spełniać wymagania formalne określone w 

przepisach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, 

l. Wykonawca w ramach usługi zapewni niezbędny sprzęt komputerowy do prawidłowej 

realizacji usługi. 

 
Uwaga! 
Kwota brutto przewidziana za wykonanie Zadania 1 przedmiotu zamówienia nie może 
przekroczyć 2683,33 zł brutto. 

 
Zadanie 2: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B 

Część 1: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla dwóch osób 

- mieszkańca gminy Nur 

a) Usługa organizacji kursu na prawo jazdy kat. B; 

b) Kurs skierowany jest do 2 osób; 

c) Miejsce szkolenia: jak najbliżej miejsca zamieszkania, tj. gminy Nurze. 

d) Wymogi odnośnie kursu: 



 

 

e) Podmiot realizujący realizuje kursy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o 

uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców stanowiący 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. (poz. 

1885). 

f) Posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 

g) Cena usługi dotyczy: opłaty za kurs prawa jazdy kat. B, badania lekarskie kierowcy, 

opłata za przystąpienie do jednego egzaminu państwowego, egzaminy wewnętrzne; 

Ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika 

h) termin realizacji usługi: od podpisania umowy do 26 marca 2021 r.; 

i) Usługa musi spełniać wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

Uwaga! 

Kwota brutto przewidziana za wykonanie 1 Części Zadania 2 przedmiotu zamówienia 

nie może przekroczyć 5726,67 zł brutto. 

 
Część 2 Przygotowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B jednego 

mieszkańca Gminy Małkinia Górna 

a) Usługa organizacji kursu na prawo jazdy kat. B; 

b) Kurs skierowany jest do 1 osoby; 

c) Miejsce szkolenia: jak najbliżej miejsca zamieszkania, tj. gminy Małkinia Górna. 

d) Wymogi odnośnie kursu: 

e) Podmiot realizujący realizuje kursy w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i 

wykładowców stanowiący Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 

11 września 2018 r. (poz. 1885). 

f) Posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców. 

g) Cena usługi dotyczy: opłata za kurs prawa jazdy kat. B, badania lekarskie kierowcy, 

opłata za przystąpienie do jednego egzaminu państwowego, egzaminy 

wewnętrzne; Ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika 

h) Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 26 marca 2021 r.; 

i) Usługa musi spełniać wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

 
Uwaga! 

Kwota brutto przewidziana za wykonanie 2 Części Zadania 2 przedmiotu zamówienia 

nie może przekroczyć 2863,33 zł brutto. 

 

 



 

 

Część 3 Przygotowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla jednej osoby 

- mieszkańca gminy Liw 

a) Usługa organizacji kursu na prawo jazdy kat. B;; 

b) Kurs skierowany jest do 1 osoby; 

c) Miejsce szkolenia: jak najbliżej miejsca zamieszkania, tj. gminy Liw. 

d) Wymogi odnośnie kursu: 

e) Podmiot realizujący realizuje kursy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o 

uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców stanowiący 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. (poz. 

1885). 

f) Posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 

g) Cena usługi dotyczy: opłata za kurs prawa jazdy kat. B, badania lekarskie kierowcy, 

opłata za przystąpienie do jednego egzaminu państwowego, egzaminy 

wewnętrzne; Ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika 

h) Termin realizacji usługi: od podpisania umowy do 26 marca 2020 r.; 

i) Usługa musi spełniać wszystkie wymogi określone w aktualnych wytycznych 

Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Uwaga! 

Kwota brutto przewidziana za wykonanie 3 Części Zadania 2 przedmiotu zamówienia 

nie może przekroczyć 2863,33 zł brutto. 

 
Zadanie 3 Przygotowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych wraz 
z bezpieczną wymianą butli gazowych wraz z egzaminem dla jednej osoby - mieszkańca 
gminy Nur 
 
a) kurs skierowany do 1 osoby; 

b) Zakres usługi: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych 

(jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych) wraz z bezpieczną 

wymianą butli gazowych wraz z egzaminem państwowym. 

c) Usługodawca przeprowadza kurs zgodnie z programem udostępnionym przez Urząd 

Dozoru Technicznego. 

d) W ramach usługi korzystająca z kursu będzie miała zapewnione: 

• Zajęcia teoretycznie– minimum 25 godzin, 

• Część praktyczna kursu – minimum 10 godzin, 

• Program uzupełniający – po 2 godziny teorii odnośnie mechaniki i elektrotechniki. 

e) Usługodawca zapewnia miejsce szkoleniowe, materiały dydaktyczne niezbędne do 

realizacji szkolenia oraz wózek widłowy niezbędny do realizacji zajęć praktycznych. 

f) Usługodawca pokrywa koszt badania lekarskiego (jeżeli istnieje taka konieczność to 

również koszt badania psychotechnicznego), opłata za egzaminy wewnętrzne, organizuje 

i pokrywa koszt 1 egzaminu państwowego oraz organizuje i pokrywa koszt dojazdu 



 

 

uczestnika na miejsce szkolenia, koszt zaświadczenia UDT.  

g) Uczestnik kursu otrzyma certyfikat/świadectwo/zaświadczenie potwierdzające 

ukończenie kursu na druku zgodnym z wytycznymi MEN. 

h) Uczestnik, który zda egzamin zewnętrzny, otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane 

przez Urząd Dozoru Technicznego 

i) Podmiot posiada uprawnienia do organizacji i przeprowadzania kursu operatora wózków 

widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych, w tym do wydawania 

certyfikatów/świadectw/zaświadczeń lub innych dokumentów w zakresie kwalifikacji i 

uprawnień objętych kierunkiem kursu, jeżeli są one wymagane. Usługodawca posiada 

doświadczenie w prowadzeniu min. 1 kursu operatora wózków widłowych. 

j) Miejsce i czas realizacji usługi: Kurs oraz egzamin odbędzie się w miejscu ustalonym przez 

usługodawcę. Usługa będzie realizowana w dni powszednie w godz. 8.00-16.00. 

Dopuszcza się realizację w godzinach popołudniowych i w weekendy po ustaleniu tego z 

osobą korzystającą z kursu. Zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie publicznymi 

środkami transportu lub w uzasadnionych przypadkach (np. brak publicznych środków 

transportu umożliwiających dotarcie na zajęcia w wyznaczonych godzinach, problemy 

zdrowotne) zwrot kosztu dojazdu samochodem prywatnym, jednakże tylko do wysokości 

kosztu najtańszego biletu środka transportu na danej trasie. 

k) termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 26 marca 2021 r.  
Usługa musi spełniać wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego 
 

Uwaga! 
Kwota brutto przewidziana za wykonanie Zadania 3 przedmiotu zamówienia nie 
może przekroczyć 1012,76 zł brutto.  
 
 
Zadanie 4: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu online obsługi komputera dla 

jednej osoby z gminy Małkinia Górna 

a) Kurs skierowany do 1 osoby. 

b) Usługa polega na zorganizowaniu kursu specjalistycznego z zakresu obsługi komputera- 

poziom podstawowy dla osoby biorącej udział w testowaniu Modelu Kooperacji. 

c) Miejsce realizacji usługi: realizacja usługi on-line: kurs dostępny będzie przez całą dobę 

przez 60 dni od daty podpisania umowy. 

d) Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do 26 marca 2021 r. r. Usługa    

może być prowadzona świadczona w dni robocze oraz w weekendy. Dokładny termin 

realizacji kursu należy ustalić z Zamawiającym; 

e) Szkolenia mają być prowadzone w formie zdalnej w czasie rzeczywistym przy użyciu 

wybranej przez Wykonawcę platformy. 

f) Szkolenia realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym oznaczają szkolenia odbywające się 

z wykorzystaniem połączeń online w taki sposób, że trener/trenerzy prowadzi/prowadzą 

usługę  w czasie rzeczywistym (na żywo), w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie 



 

 

treści określonych w programie szkolenia wszystkim uczestnikom szkolenia. Przy czym 

forma prowadzenia szkolenia winna umożliwić wszystkim uczestnikom interaktywną 

swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa 

na żywo, chat, itp.). 

g) Listy obecności wygenerowane z każdego szkolenia prowadzonego w formie zdalnej. 

▪ Dostęp do szkolenia – każdy uczestnik szkolenia online, najpóźniej dzień roboczy 

przed rozpoczęciem szkolenia online  otrzyma link za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  Zalecane jest uruchomienie przez Wykonawcę aplikacji przynajmniej 

15 minut przed szkoleniem w celu umożliwienia uczestnikom zapoznania się  

z narzędziem. 

Dane osobowe i wizerunek: 

▪ Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie danych osobowych i zebrania stosownych zgód na 

przetwarzanie wizerunku 

a)  zakres merytoryczny kursu (teoria  i  praktyka)  –  Kurs  komputerowy  jest  skierowany  

do osób, które mają  podstawowe  umiejętności  dotyczące  obsługi  komputera,  bądź  

też dotychczas nie używały komputera i chcą nauczyć się jego obsługi. Zajęcia odbywają 

się w formie w warsztatowej pod okiem doświadczonego wykładowcy. Minimalny zakres: 

System operacyjny – MS Windows -budowa systemu operacyjnego, interfejs 

użytkownika, konfiguracja systemu operacyjnego; Edytor teksty – MS Word - omówienie 

interfejsu programu, praca z tekstem: wprowadzanie i formatowanie zawartości; tabele i 

listy; nagłówek i stopka; wstawianie grafiki; modyfikacja układu dokumentu oraz ustawień 

strony; drukowanie dokumentu; Arkusz kalkulacyjny – Ms Excel - omówienie interfejsu 

programu, wprowadzanie i edycja danych, podstawowe operacje na komórkach, 

formatowanie warunkowe; sortowanie i filtrowanie danych; tworzenie wykresów, 

drukowanie dokumentu; Internet Eksplorer - IE jako przeglądarka, konfiguracja programu, 

przeglądanie zasobów sieci, zakładanie konta pocztowego, konfiguracja konta na 

serwerze. 

Minimalna liczna godzin zegarowych: min. 30 godzin dydaktycznych. Przeprowadzenie 

kursu on-line z zakresu obsługi komputera na poziomie podstawowym zakończonego 

zaświadczeniem ukończenia kursu na druku MEN /wydane na podstawie § 17 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). 

 
b) Kurs prowadzony przez wykwalifikowanego specjalistę w zakresie merytorycznym kursu.  

c) Wykonawca zapewni komputer dla uczestnika kursu oraz dostęp do materiałów 

szkoleniowych na platformie edukacyjnej. 

Wykonawca w ramach usługi zapewni niezbędny sprzęt komputerowy do prawidłowej 
realizacji usługi. 

Uwaga! 
Kwota brutto przewidziana za wykonanie Zadania 4 przedmiotu zamówienia nie 
może przekroczyć 1800,00 zł brutto.  



 

 

Zadanie 5 Zorganizowanie kursu nadającego uprawnienia elektryczne dodatkowo „G1, 

G2, G3 – Eksploatacja, Dozór, Pomiary; Ciepłownicze, Gazowe, Elektryczne, gm. 

Stoczek 

a) Kurs skierowany jest dla 1 osoby; 

• Usługa polega na zorganizowaniu kursu dającego uprawnienia elektryczne 

dodatkowo G1, G2, G3 – Eksploatacja, Dozór, Pomiary; Ciepłownicze, Gazowe, 

Elektryczne dla    1 osoby biorącej udział w testowaniu Modelu Kooperacji.  

• Zakończenie kursu – egzamin przed komisją egzaminacyjną posiadającą 

uprawnienia do nadawania świadectw kwalifikacyjnych w grupach uprawnień; 

b) Kurs skierowany jest do osoby, która posiada pewne umiejętności i doświadczenie 

praktyczne w tym zakresie, ale brakuje potwierdzenia uprawnień, aby prawidłowo 

świadczyć usługi; 

c) Wykonawca pokrywa koszty opłaty za kurs, opłaty za przystąpienie do jednego egzaminu 

państwowego, zaświadczenia/uprawnienia. 

d) Miejsce realizacji usługi: Stoczek.   Możliwość   nieodpłatnego   udostępnienia   Sali w 

siedzibie władz gminy Stoczek lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

e) Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do 26 marca 2021 r.  

a. usługa będzie świadczona w dni robocze; 

b. Kurs prowadzony przez wykwalifikowanego specjalistę w zakresie merytorycznym kursu. 
c. Podmiot szkolący działający na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci. (Dz. U. nr 89, poz. 828, zm.: 2003 r. Dz. U. nr 129, poz. 1184, z 2005 

r. Dz. U. nr 1411, poz. 1189). 

 

f) Usługa musi spełniać wymogi określone w aktualnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Uwaga! 
Kwota brutto przewidziana za wykonanie Zadania 5 przedmiotu zamówienia nie 
może przekroczyć 1396,67 zł brutto.  
 
 
Zadanie 6. Zorganizowanie warsztatu dietetycznego, gm. Liw 

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia następujących usług: 

a) Kurs skierowany jest do 6 osób (1 osoba dorosła + 5 dzieci, osoby z jednej rodziny); 

b) Usługa polega na zorganizowaniu 5 godzinnego grupowego (godzina zegarowa) 

warsztatu dietetycznego dla 6 osób biorących udział w testowaniu Modelu 

Kooperacji; 

c) Miejsce realizacji usługi – Ruchna. Miejsce zamieszkania rodziny. 

d) Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny prowadzenia wsparcia. Wykonawcy 

należne będzie jedynie wynagrodzenie za czas faktycznego świadczenia usługi; 



 

 

e) Usługa polega na zorganizowaniu 5 godzinnego grupowego (godzina zegarowa) 

warsztatu dietetycznego dla 6 osób biorących udział w testowaniu Modelu  Kooperacji; 

f) Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do 26 marca 2021 r.  
g)  usługa będzie świadczona w dni robocze. 

h) Szczegółowe informacje dotyczące usługi: warsztaty dietetyczne (5 godz.), zajęcia 

dostosowane do możliwości dzieci – w tym wspólne przygotowywanie posiłków 

podstawowych – śniadanie, obiad, kolacja; wykonawca zabezpiecza zaplecze 

potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych oraz produkty spożywcze do 

wykonania śniadania, obiadu i kolacji; 

i) Wymagania dotyczące dietetyka - osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

Wymagania dotyczące dietetyka - osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

o dotyczące dietetyka – przeprowadził jako specjalista dietetyk przynajmniej 5 warsztatów 

połączonych z przygotowaniem posiłków z zakresu zdrowego żywienia, 

o ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły 

policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności 

dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka, 

lub 

o rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności 

dietetyka obejmujących  co  najmniej  1784  godziny  kształcenia  w  zakresie  dietetyki  

i uzyskanie tytułu magistra, 

lub 

o rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku 

technologia żywności i żywienia człowieka o specjalności żywienie człowieka       i 

uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku. 

oraz  posiada  min.  roczne doświadczenie w prowadzeniu  warsztatów  połączonych  z 

przygotowywaniem potraw, 

Usługa musi spełniać wymogi określone w aktualnych wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Powyższe warunki będą weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń 

j) Wykonawca w ramach usługi zapewni niezbędny sprzęt niezbędny do prawidłowej 

realizacji usługi. 

 

Uwaga! 
Kwota brutto przewidziana za wykonanie Zadania 6 przedmiotu zamówienia nie 
może przekroczyć 5533,33 zł brutto.  


