
 

 

Załącznik Nr 1 do IWZ 

 

 

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 30.11.2020 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: 



 

 

Realizacja obejmuje cała Polskę, jednak większość usług zostanie zrealizowana na terenie 

województwa mazowieckiego, w tym w wybranych w ramach projektu następujących gminach 

wiejskich: 

1. 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: 

 

 

 



 

 

   Kompleksowe wsparcie dla gminy Małkinia Górna 

Zadanie 1 Usługa cateringowa, gm. Małkinia Górna:  

Zakres i warunki usługi w zakresie usługi cateringowej: 

1) zapewnienie serwisu kawowego podczas maksymalnie 4 warsztatów kompetencji 

wychowawczych dla rodziców oraz podczas maksymalnie 3 warsztatów dla młodzieży z 

elementami socjoterapii. 

2) zapewnienie serwisu kawowego podczas 4 warsztatów kompetencji wychowawczych dla 

rodziców (kawa, herbata, woda (0,5 l na osobę), słodkie pieczywo / ciastka(150 g na osobę) 

oraz podczas trzech warsztatów dla młodzieży z elementami socjoterapii (herbata, napoje, 

woda, słodkie pieczywo / ciastka). 

a) catering ma być dostępny dla uczestników spotkania przez cały czas trwania spotkania; 

b) usługa musi być świadczona wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości 

produktów spożywczych, zgodnie z przepisami prawnymi w zakresie jakości produktów 

spożywczych, zgodnie z przepisami prawnymi w zakresie przechowywania i przygotowania 

artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia, Dz. U. 2019, poz. 1252  z późn. zm.) oraz zachowaniem zasad higieny 

i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowaniu posiłków. 

c) Wykonawca zapewni estetyczne podanie posiłków, zapewnienie pojemnika na resztki po 

spożyciu posiłku oraz jednorazowych serwetek oraz naczyń i sztućców (talerze, szklanki, 

widelce, noże, łyżki do zupy, łyżeczki) niezbędnych do spożywania posiłku. 

3) Miejsce realizacji usługi: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 

3. 

4) Czas realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020. 

5) Celem  usługi jest zapewnienie cateringu podczas spotkania z rodzinami biorącymi udział 

w projekcie. 

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

Głównego Inspektora Sanitarnego 

 



 

 

Zadanie 2 Pomoc psychologiczna - Konsultacje indywidualne i rodzinne, gm. Małkinia 

Górna: 

a) Usługa polega na zapewnieniu wsparcia w postaci konsultacji psychologicznych: 

indywidualnych i rodzinnych 

b) Usługa obejmuje wsparcie dla 7 dorosłych (rodziców) oraz 4 dzieci, w tym  

3 nastoletnich chłopców. tj. 5 rodzin, w tym z 1 rodziny: matka + 15 letni syn; z 2 

rodziny: rodzice; z 3 rodziny: rodzice + 16 letni syn;  z 4 rodziny: Matka + 2 synów 15 i 

10 lat; z 5 rodziny: matka. 

c) Zakres i warunki usługi w zakresie konsultacji indywidualnych i rodzinnych: 

 Konsultacje indywidualne – maksymalnie 75 godzin zegarowych indywidualnych i 

maksymalnie 15 godzin zegarowych konsultacji rodzinnych – łącznie maksymalnie 90 

godzin zegarowych. Konsultacje będą się odbywać wg potrzeb, bez wskazania limitu 

godzin na osobę/rodzinę. 

 sporządzenie przez Usługodawcę dokumentacji zawierającej wskazówki do dalszej 

pracy z rodziną, 

 dojazd Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi na koszt Wykonawcy, 

 przeprowadzenie ewaluacji zrealizowanego zadania i przedłożenie przedstawicielom 

PZK dokumentu w tym zakresie, 

 w przypadku potrzeby użycia testów psychologicznych na potrzeby diagnozy zapewnia 

je Wykonawca. 

 Usługa będzie realizowana w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00, 

z możliwością ustalenia innych godzin dostosowanych do potrzeb rodziny lub 

Wykonawcy. 

d) Usługa będzie realizowana przez wykwalifikowanego psychologa – ukończone studia 

wyższe magisterskie na kierunku psychologia, wykształcenie zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ustawą z 

dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), psycholog z aktualnymi uprawnieniami do 

wykonywania zawodu, pełna zdolność czynności prawnych, udokumentowane 

doświadczenie co najmniej roczne w pracy z dzieckiem i rodziną. 



 

 

e) Miejsce realizacji usługi: Nieodpłatne użyczenie sali w Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3.  

f) Zakres merytoryczny usługi: rozwiązywanie problemów wychowawczych, rozwijanie 

się w roli świadomego rodzica, określenie celów życiowych oraz budowanie motywacji 

do ich realizacji, rozwiązywanie problemów w relacjach z bliskimi, praca nad pewnością 

siebie i samooceną, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

g) Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny prowadzenia terapii. Wykonawcy należne 

będzie jedynie wynagrodzenie za czas faktycznego świadczenia usługi; 

h) Czas realizacji usługi: od podpisania umowy do  30 listopada 2020 r. 

Celem usługi jest poprawa funkcjonowania społecznego i indywidualnego uczestników 

projektu oraz wzmocnienie stanu zdrowia psychicznego, poprawienie relacji rodzinnych. 

 

Zadanie 3 Warsztaty kompetencji wychowawczych, gm. Małkinia Górna:  

a) Usługa polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatu kompetencji 

wychowawczych dla 7 dorosłych (rodziców) - grupowego. 

b) Wykonawca łącznie przeprowadzi maksymalnie 20 godzin dydaktycznych warsztatów 

z 7 osobami dorosłymi (rodzicami), tj. maksymalnie 4 warsztaty po 5 godzin 

zegarowych.  

c) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia przez dokumentacji zawierającej 

wskazówki do dalszej pracy z rodziną, 

d) Dojazd Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi na koszt Wykonawcy. 

e) Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny prowadzenia warsztatów. Wykonawcy 

należne będzie jedynie wynagrodzenie za czas faktycznego świadczenia usługi; 

f) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji zrealizowanego zadania 

i przedłożenie przedstawicielom PZK dokumentu w tym zakresie. 

g) Usługa będzie realizowana w dniach: od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00 – 16.00, 

z możliwością ustalenia innych godzin przeprowadzenia warsztatów w zależności od 

dyspozycyjności rodzin i Wykonawcy. 

h) Usługa będzie realizowana przez wykwalifikowanego psychologa – ukończone studia 

wyższe magisterskie na kierunku psychologia, wykształcenie zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń 



 

 

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ustawą z 

dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), psycholog z aktualnymi uprawnieniami do 

wykonywania zawodu, pełna zdolność czynności prawnych, udokumentowane 

doświadczenie co najmniej roczne w pracy z dzieckiem i rodziną. 

i) Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia warsztatów (flipchart, projektor multimedialny, 

art. piśmiennicze na potrzeby warsztatu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Małkini Górnej). 

j) Zakres merytoryczny usługi: praca nad poprawą komunikacji z dzieckiem i pomiędzy 

małżonkami, rozwój osobisty, nauka przez zabawę, praca nad wypracowaniem 

umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, rozpoznawania emocji 

odczuwanych przez dziecko, trening radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka. 

k) Miejsce realizacji usługi: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, ul. 

Biegańskiego 3. 

l) Usługa musi spełniać wymogi określone w aktualnych wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego 

m) Czas realizacji usługi: lipca do 30 listopada 2020. 

            Celem usługi jest poprawienie kompetencji wychowawczych rodziców. 

 

Zadanie 4  Warsztaty dla młodzieży z elementami socjoterapii, gm. Małkinia Górna: 

a) Usługa polega na przeprowadzeniu warsztatu dla młodzieży z elementami socjoterapii 

dla 3 nastoletnich chłopców, (2 chłopców po 15 lat i 1 chłopiec 16 lat); 

b) Wykonawca w ramach realizacji usługi zapewni maksymalnie 12 godzin dydaktycznych 

warsztatów z 3 nastoletnimi chłopcami (maksymalnie 3 warsztaty po 4 godz. 

dydaktyczne), 

c) Zakres i warunki usługi w zakresie warsztatów: 

 Sporządzenie przez Usługodawcę dokumentacji zawierającej wskazówki do dalszej 

pracy z młodzieżą. 

 Dojazd Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi na koszt Wykonawcy, 



 

 

 Przeprowadzenie ewaluacji zrealizowanego zadania i przedłożenie przedstawicielom 

PZK dokumentu w tym zakresie. 

 Usługa będzie realizowana w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00  

– 18.00, z możliwością ustalenia innych godzin przeprowadzenia warsztatów  

w zależności od dyspozycyjności rodzin i Wykonawcy. 

 Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia warsztatów (flipchart, projektor multimedialny, 

art. piśmiennicze na potrzeby warsztatu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Małkini Górnej). 

 Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny prowadzenia terapii. Wykonawcy należne 

będzie jedynie wynagrodzenie za czas faktycznego świadczenia usługi; 

d) Kwalifikacje osoby prowadzącej warsztaty: wykształcenie magisterskie kier. 

psychologia, wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 

czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie 

psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), 

psycholog z aktualnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu, pełna zdolność 

czynności prawnych, udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą w zakresie 

rozwiązywania problemów. 

e) Zakres merytoryczny usługi: praca nad pewnością siebie i samooceną, motywacja do 

nauki, praca nad relacjami rówieśniczymi, wzmocnienie mocnych stron dziecka, 

radzenie sobie z trudnymi emocjami, trening bezpiecznego rozładowywania agresji. 

f) Miejsce realizacji zadania: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej,  

ul. Biegańskiego 3. 

g) Czas realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020. 

h) Usługa musi spełniać wymogi określone w aktualnych wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego 

i) Celem usługi jest poprawa funkcjonowania społecznego i indywidualnego uczestników 

projektu, poprawienie relacji rodzinnych. 

 

 



 

 

Zadanie 5 Opieka nad dziećmi podczas udziału ich rodziców w warsztatach i spotkań z 

psychologiem: 

a) Usługa polega na zapewnieniu opieki nad dziećmi podczas udziału rodziców  

w warsztatach i spotkaniach z psychologiem dla 4 dzieci w wieku od 2 do 7 lat; 

b) Wykonawca zapewni łącznie maksymalnie 55 godzin zegarowych tj.: maksymalnie 20 

godzin zegarowych podczas warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców 

oraz podczas konsultacji psychologicznych dla rodziców maksymalnie 35 godzin 

zegarowych dla czwórki dzieci w wieku od lat 2 do 7 

c) Dojazd Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi na koszt Wykonawcy. 

d) Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny  opieki nad dziećmi. 

e) Wykonawcy należne będzie jedynie wynagrodzenie za czas faktycznego świadczenia 

usługi. 

f) Kwalifikacje osoby sprawującej opiekę nad dziećmi: min. roczne doświadczenie w 

opiece nad dziećmi. Cechy i umiejętności: umiejętność zorganizowania czasu 

dzieciom, kreatywność, cierpliwość.   

g) Miejsce realizacji usługi: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej,  

ul. Biegańskiego 3. 

h) Usługa musi spełniać wymogi określone w aktualnych wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego 

i) Czas realizacji usługi: od podpisania umowy do 30 listopada 2020 r. 

Celem usługi jest zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie warsztatów  skierowanych do 

rodziców oraz spotkań z psychologiem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uwaga!!! 

Kwota brutto przewidziana na wykonanie zadania dla części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5,  

przedmiotu zamówienia nie może łącznie przekroczyć 25 595,00 zł brutto, w tym:  

1) Zadanie 1 Usługa cateringowa, gm. Małkinia Górna: 1180,00 zł brutto 

2) Zadanie 2 Pomoc psychologiczna - Konsultacje indywidualne i rodzinne, gm. 

Małkinia Górna: 12 900,00 zł brutto 

3) Zadanie 3 Warsztaty kompetencji wychowawczych, gm. Małkinia Górna: 4 466,00 

zł brutto  

4) Zadanie 4 Warsztaty dla młodzieży z elementami socjoterapii, gm. Małkinia 

Górna: 2 833,00 zł 

5) Zadanie 5 Opieka nad dziećmi podczas udziału ich rodziców w warsztatach i 

spotkań z psychologiem: 4 216,00 zł 

 

Uwagi dotyczące zamówienia. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego zakresu ilościowego oraz 

kwotowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało 

roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej kwoty 

umowy. 

2. Kwota do wypłaty zostanie ostatecznie ustalona na podstawie rozliczenia według 

ostatecznej (faktycznej) liczby godzin konsultacji/terapii i warsztatów w oparciu o stawki 

jednostkowe wskazane w formularzu ofertowym. 

 

 

 


