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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

OPIS PRZEMIODTU ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ II  

 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

„Usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym na rzecz Uczestników Placówki 

Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego” w ramach 

projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu 

Dąbrowskiego”.  

 

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu 

Dąbrowskiego” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny 

społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i 

zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej . 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do 

organizacji usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na rzecz Uczestników 

Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego  

w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu 

Powiatu Dąbrowskiego”. 

W latach 2022-2023 Uczestnikami Projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla 

Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego” będzie łącznie 50 osób i będą to 

uczniowie szkól podstawowych i licealnych w wieku do 18 roku życia, z terenu Powiatu 

Dąbrowskiego (30 osób) oraz ich rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni (20 

osób).   

Wszystkie usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym na rzecz Uczestników 

Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego  

powinny  być  realizowane  z zachowaniem  odpowiedniego  reżimu  sanitarnego,  w tym 

Uczestnicy Projektu winni mieć zapewniony dostęp do środków dezynfekujących, maseczek 

ochronnych jak również zapewniony odpowiedni dystans. Wszelkie wymogi sanitarne winny 

być zastosowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 

się epidemii COVID-19. 

W sytuacji gdy wystąpi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego 

rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymagać tego będzie ochrona zdrowia publicznego 

rekomendowane będzie przy realizacji poszczególnych części zamówienia, o ile będzie istnieć 

taka możliwość ze względu na specyfikę udzielanego wsparcia, wykorzystanie metod  

 i technik udzielania wsparcia Uczestnikom Projektu na odległość. Decyzję w tej sprawie 

podejmie przedstawiciel Zamawiającego po wcześniejszym porozumieniu z Wykonawcą. 

Do usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na rzecz Uczestników 

Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego należeć 

będą: 
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CZĘŚĆ DRUGA 
 

1.1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie 

Uczestników Projektu - kompetencje społeczne obywatelskie. W skład zajęć wchodzą 

następujące moduły: 

 

Moduł Pierwszy  – Zorganizowanie  raz w roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia (2022) i 

Wielkanocy (rok 2023) wyjazdu do jednego z domów pomocy społecznej na terenie Powiatu 

Dąbrowskiego, co będzie miało na celu budowanie więzi międzypokoleniowych również poza 

rodziną, rozwijanie u dzieci wrażliwości skierowanej do ludzi starszych, kształtowanie chęci 

pomocy innym ludziom. W każdym wyjeździe weźmie udział 30 Uczestników Projektu oraz 

dwóch Wychowawców z Placówki Wsparcia Dziennego. 

 

1) Miejsce realizacji zajęć Wykonawca musi ustalić z Zamawiającym. Zajęcia muszą być 

prowadzone w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego. Miejsce 

świadczenia usługi Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. 

2) Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejscowości Breń  

w Powiecie Dąbrowskim do miejsca realizacji zadania i z powrotem. Wykonawca 

zapewnia transport Uczestników Projektu, autobusem klimatyzowanym, posiadającym 

aktualny przegląd techniczny, w razie konieczności autobusem umożliwiającym 

przewóz osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Wykonawca zapewni, iż uczestnicy przewożeni będą zgodnie z 

obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa.  

3) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników treningu od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (min. kwota ubezpieczenia 20.000,00 zł.). Okres 

ubezpieczenia obejmie cały okres trwania treningu oraz dowóz uczestników                                

z miejscowości Breń w Powiecie Dąbrowskim na miejsce realizacji treningu oraz z 

miejsca realizacji treningu do miejscowości Breń w Powiecie Dąbrowskim.  

Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników na podstawie imiennej listy 

sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię 

polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia treningu. 

 

4) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni co najmniej 1 osobę 

prowadzącą zajęcia z Uczestnikami (psycholog, animator rekreacji ruchowej/czasu 

wolnego) oraz co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za prawidłowy przebieg 

realizacji zajęć. 

5) Zleceniobiorca będzie prowadził listy obecności lub/i dzienniki zawierające daty 

i tematykę udzielonego wsparcia, wymiar godzin i podpisy Uczestników. Listy powinny 

być potwierdzone podpisem osoby udzielającej wsparcia / osób udzielających wsparcia. 

6) Charakter grupowy niniejszych zajęć stanowić powinien również wymiar integracyjny. 

Taka forma wsparcia powinna mieć na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych 

Uczestników Projektu. Pozwolić powinna na budowanie jedności w grupie przez nich 

stworzonej. Jedność osiągnięta powinna być poprzez wspólne rozwiązywanie 

problemów, twórcze myślenie i komunikację. Efektem powinno być przełamanie 

onieśmielenia, rozwój empatii oraz zbudowanie płaszczyzny wzajemnego zaufania. 

Udział w powyższej formie wsparcia pomóc powinien Uczestnikom Projektu w 

nawiązywaniu więzi, które są podstawą wspólnego działania. Dzięki udziałowi w 

powyższej formie wsparcia Uczestnicy zmniejszą dystans między członkami grupy, a 

to zdecydowanie będzie mieć pozytywny wpływ na ich przyszłe, samodzielne życie po 

zakończeniu udziału w projekcie.  
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 Moduł Drugi  – Zorganizowanie w okresie wakacyjnym (2023) wyjazdu do schroniska dla 

zwierząt. UP będą mieli możliwość nauczyć się, jak należy opiekować się zwierzętami 

szczególnie podczas zimy, obejrzeć przebywające w schronisku psy i koty i wysłuchać 

prelekcji pracownika schroniska m.in. o tym, w jaki sposób dostają się tam zwierzęta. Celem 

będzie uwrażliwienie dzieci na krzywdę zwierząt. W wyjeździe weźmie udział 30 Uczestników 

Projektu oraz dwóch Wychowawców z Placówki Wsparcia Dziennego 

 

1) Miejsce realizacji zajęć Wykonawca musi ustalić z Zamawiającym. Zajęcia muszą być 

prowadzone w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego. Miejsce 

świadczenia usługi Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. 

2) Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejscowości Breń  

w Powiecie Dąbrowskim do miejsca realizacji zadania i z powrotem. Wykonawca 

zapewnia transport Uczestników Projektu, autobusem klimatyzowanym, posiadającym 

aktualny przegląd techniczny, w razie konieczności autobusem umożliwiającym 

przewóz osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Wykonawca zapewni, iż uczestnicy przewożeni będą zgodnie z 

obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa.  

3) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników treningu od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (min. kwota ubezpieczenia 20.000,00 zł.). Okres 

ubezpieczenia obejmie cały okres trwania treningu oraz dowóz uczestników                                

z miejscowości Breń w Powiecie Dąbrowskim na miejsce realizacji treningu oraz z 

miejsca realizacji treningu do miejscowości Breń w Powiecie Dąbrowskim.  

Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników na podstawie imiennej listy 

sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię 

polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia treningu. 

4) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni co najmniej 1 osobę 

prowadzącą zajęcia z Uczestnikami (psycholog, animator rekreacji ruchowej/czasu 

wolnego) oraz co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za prawidłowy przebieg 

realizacji zajęć. 

5) Zleceniobiorca będzie prowadził listy obecności lub/i dzienniki zawierające daty 

i tematykę udzielonego wsparcia, wymiar godzin i podpisy Uczestników. Listy powinny 

być potwierdzone podpisem osoby udzielającej wsparcia / osób udzielających wsparcia. 

6) Charakter grupowy niniejszych zajęć stanowić powinien również wymiar integracyjny. 

Taka forma wsparcia powinna mieć na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych 

Uczestników Projektu. Pozwolić powinna na budowanie jedności w grupie przez nich 

stworzonej. Jedność osiągnięta powinna być poprzez wspólne rozwiązywanie 

problemów, twórcze myślenie i komunikację. Efektem powinno być przełamanie 

onieśmielenia, rozwój empatii oraz zbudowanie płaszczyzny wzajemnego zaufania. 

Udział w powyższej formie wsparcia pomóc powinien Uczestnikom Projektu w 

nawiązywaniu więzi, które są podstawą wspólnego działania. Dzięki udziałowi w 

powyższej formie wsparcia Uczestnicy zmniejszą dystans między członkami grupy, a 

to zdecydowanie będzie mieć pozytywny wpływ na ich przyszłe, samodzielne życie po 

zakończeniu udziału w projekcie.  
 

 Moduł Trzeci  – Zorganizowanie jednodniowych wyjazdowych warsztatów poświęconych 

nabyciu wiedzy o alternatywnych formach spędzania czasu wolnego, które będą miały na 

celu rozwój Uczestników Projektu w takich obszarach jak: wiedza i rozumienie; 

wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie 

problemów; komunikowanie i współdziałanie. Warsztaty muszą być połączone z edukacją 

ekologiczną na terenie parku narodowego. W wyjeździe weźmie udział 30 Uczestników 

Projektu oraz 20 osób z otoczenia Uczestników Projektu o ile wsparcie go będzie niezbędne 
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dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu jak i dwóch Wychowawców z Placówki 

Wsparcia Dziennego. 

 

1) Miejsce realizacji zajęć Wykonawca musi ustalić z Zamawiającym. Zajęcia muszą być 

prowadzone w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.  

2) Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejscowości Breń  

w Powiecie Dąbrowskim do miejsca realizacji zadania i z powrotem. Wykonawca 

zapewnia transport Uczestników Projektu, autobusem klimatyzowanym, posiadającym 

aktualny przegląd techniczny, w razie konieczności autobusem umożliwiającym 

przewóz osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Wykonawca zapewni, iż uczestnicy przewożeni będą zgodnie z 

obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa.  

3) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników treningu od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (min. kwota ubezpieczenia 20.000,00 zł.). Okres 

ubezpieczenia obejmie cały okres trwania treningu oraz dowóz uczestników                                

z miejscowości Breń w Powiecie Dąbrowskim na miejsce realizacji treningu oraz z 

miejsca realizacji treningu do miejscowości Breń w Powiecie Dąbrowskim.  

Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników na podstawie imiennej listy 

sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię 

polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia treningu. 

4) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni co najmniej 1 osobę 

prowadzącą zajęcia z Uczestnikami (psycholog, animator rekreacji ruchowej/czasu 

wolnego) oraz co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za prawidłowy przebieg 

realizacji zajęć. 

7) Zleceniobiorca będzie prowadził listy obecności lub/i dzienniki zawierające daty 

i tematykę udzielonego wsparcia, wymiar godzin i podpisy Uczestników. Listy powinny 

być potwierdzone podpisem osoby udzielającej wsparcia/osób udzielających wsparcia. 

8) Charakter grupowy niniejszych zajęć stanowić powinien również wymiar integracyjny. 

Taka forma wsparcia powinna mieć na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych 

Uczestników Projektu. Pozwolić powinna na budowanie jedności w grupie przez nich 

stworzonej. Jedność osiągnięta powinna być poprzez wspólne rozwiązywanie 

problemów, twórcze myślenie i komunikację. Efektem powinno być przełamanie 

onieśmielenia, rozwój empatii oraz zbudowanie płaszczyzny wzajemnego zaufania. 

Udział w powyższej formie wsparcia pomóc powinien Uczestnikom Projektu w 

nawiązywaniu więzi, które są podstawą wspólnego działania. Dzięki udziałowi w 

powyższej formie wsparcia Uczestnicy zmniejszą dystans między członkami grupy, a 

to zdecydowanie będzie mieć pozytywny wpływ na ich przyszłe, samodzielne życie po 

zakończeniu udziału w projekcie. 

9) Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom usługę cateringową w formie 

jednodaniowego, ciepłego posiłku może być on w formie grilla. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić Uczestnikom,  bezpłatne  zaplecze  socjalne  w  ilości  

zaspokajającej  potrzeby uczestników zajęć. 

10) Wykonawca zapewni Uczestnikom Projektu prowiant na podróż do i z miejsca 

realizacji warsztatów (na każdą trasę po: 2 bułki m.in. z wędliną, serem, sałatą, 2 

drożdżówki, woda mineralna – 1,5 l na każdego uczestnika). 

11) W trakcie zajęć Uczestnicy Projektu powinni mieć zorganizowany czas wolny oraz 

mieć możliwość skorzystania z wszystkich dostępnych, po uwzględnieniu stanu 

zdrowia Uczestnika Projektu, atrakcji. 

 

Moduł Czwarty – Dwudniowe wyjazdowe warsztaty poświęcone nabyciu wiedzy                              

o społeczeństwie, które będą miały na celu rozwój Uczestników Projektu w takich obszarach 

jak: wiedza i rozumienie; wykorzystanie i tworzenie informacji; rozumienie siebie oraz 
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rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów; komunikowanie i współdziałanie. W wyjeździe 

weźmie udział 30 Uczestników Projektu oraz 20 osób z otoczenia Uczestników Projektu o ile 

wsparcie go będzie niezbędne dla skutecznego wsparcia Uczestników Projektu jak i dwóch 

Wychowawców z Placówki Wsparcia Dziennego 

 

 

1) Wykonawca zapewni zakwaterowanie w obiektach w mieście Warszawa, 

w budynku stacjonarnym spełniającym poniższe wymagania: Stołówka mieszcząca się  

w budynku zakwaterowania. Pokoje 1,2,3,4, osobowe z łazienkami bez ograniczeń  

z korzystania z ciepłej wody. Sale konferencyjne wyposażone w niezbędne pomoce 

dydaktyczne, flipchart, pisaki, rzutnik multimedialny. Sale konferencyjne znajdują się 

w budynku zakwaterowania. Opieka medyczna (pielęgniarka, lekarz na telefon,). Sale 

muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadać odpowiednie 

oświetlenie, ogrzewanie, wentylację, klimatyzację oraz warunki sanitarne. 

Ośrodek/hotel powinien spełniać wytyczne dotyczące procedur funkcjonowania 

obiektu w trakcie pandemii Covid-19, które zapewnia bezpieczeństwo i ochronę 

zdrowia uczestników projektu. Całodobowy dostęp do wi-fi. Obiekt dostosowany dla 

osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062). 

2) Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejscowości Breń  

w Powiecie Dąbrowskim do miejsca realizacji zadania i z powrotem. Wykonawca 

zapewnia transport Uczestników Projektu, autobusem klimatyzowanym, posiadającym 

aktualny przegląd techniczny, w razie konieczności autobusem umożliwiającym 

przewóz osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Wykonawca zapewni, iż uczestnicy przewożeni będą zgodnie  

z obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa.  

3) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników treningu od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (min. kwota ubezpieczenia 20.000,00 zł.). Okres 

ubezpieczenia obejmie cały okres trwania treningu oraz dowóz uczestników                                

z miejscowości Breń w Powiecie Dąbrowskim na miejsce realizacji treningu oraz  

z miejsca realizacji treningu do miejscowości Breń w Powiecie Dąbrowskim.  

Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników na podstawie imiennej listy 

sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię 

polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia treningu. 

4) Zleceniobiorca będzie prowadził listy obecności lub/i dzienniki zawierające daty 

i tematykę udzielonego wsparcia, wymiar godzin i podpisy Uczestników. Listy powinny 

być potwierdzone podpisem osoby udzielającej wsparcia/osób udzielających wsparcia. 

5) Charakter grupowy niniejszych zajęć stanowić powinien również wymiar integracyjny. 

Taka forma wsparcia powinna mieć na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych 

Uczestników Projektu. Pozwolić powinna na budowanie jedności 

w grupie przez nich stworzonej. Jedność osiągnięta powinna być poprzez wspólne 

rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie i komunikację. Efektem powinno być 

przełamanie onieśmielenia, rozwój empatii oraz zbudowanie płaszczyzny wzajemnego 

zaufania. Udział w powyższej formie wsparcia pomóc powinien Uczestnikom Projektu 

w nawiązywaniu więzi, które są podstawą wspólnego działania. Dzięki udziałowi w 

powyższej formie wsparcia Uczestnicy zmniejszą dystans między członkami grupy, a 

to zdecydowanie będzie mieć pozytywny wpływ na ich przyszłe, samodzielne życie po 

zakończeniu udziału w projekcie. 

6) Tematyka warsztatów dotyczyć powinna między innymi takich zagadnień jak: 

Uświadomienie Uczestnikom tego jaką rolę odgrywają Oni w dzisiejszym świecie; jak 

kształtować postawy obywatelskie i prowspólnotowe. Celem Warsztatów powinno być 

przygotowanie Uczestników do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego 
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uczestnictwa w życiu naukowym, kulturalnym i społeczny, rozwijanie poczucia 

przynależności do danej grupy społecznej, budowanie więzi emocjonalnych między 

uczestnikami, rozwijanie wrażliwości oraz kształcenie umiejętności poznawczych, 

rozwijania zainteresowań i odnajdywania sposobu realizacji własnych potrzeb. Celem 

powinno być wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie 

umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych, a także obserwacja 

rzeczywistych relacji panujących w rodzinach, promowanie właściwego modelu życia 

rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych. 

7) W każdym dniu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia min. 4 godzin 

warsztatów z psychologiem lub/i pedagogiem lub/i specjalistą z zakresu wiedzy  

o społeczeństwie (1 godzina = 45 minut zajęć i 15 minut przerwy). W trakcie 

warsztatów powinny mieć zastosowanie m.in. następujące metody pracy: wykład, 

dyskusja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, praca w parach, „burza mózgów”. 

8) W trakcie warsztatów z psychologiem lub/i pedagogiem lub/i specjalistą z zakresu 

wiedzy o społeczeństwie Wykonawca zapewnia przerwę kawową: kawa, herbata, 

cukier, woda mineralna, soki, kruche ciastka, paluszki.  

9) Wykonawca zapewnia całodzienne wyżywienie: 

a) dzień 1 – dwa posiłki tj. obiad (dwa dania + deser), kolacja,  

b) dzień 2 – dwa posiłki tj. śniadanie, obiad (dwa dania + deser). 

 

 

10) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni Uczestnikom Projektu 

możliwość zwiedzania Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wraz z przewodnikiem oraz 

zagospodaruje Uczestnikom Projektu czas wolny Stolicy tak, aby mogli oni skorzystać 

ze wszystkich atrakcji oferowanych przez Stolicę (m.in. Zwiedzanie Stadionu 

Narodowego, Pałacu Kultury, Łazienek Królewskich, Centrum Nauki Kopernika).  

Zajęcia, poprowadzone powinny być przez animatora rekreacji ruchowej/czasu 

wolnego i powinny mieć na celu usprawnienie kondycji, poprawę komfortu 

psychofizycznego i samopoczucia uczestników warsztatów. 

11) Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo- finansowy. Harmonogram powinien 

zawierać szczegółowy program wyjazdu wraz z planem zajęć integracyjnych. 

12) Wykonawca zapewnieni transport, ubezpieczenie, bilety wstępu do obiektów 

zwiedzania, itp. dla wszystkich uczestników, opłaty parkingowe, usługę lokalnych 

przewodników. 

13) Wykonawca zapewni Uczestnikom Projektu prowiant na podróż do i z miejsca 

realizacji warsztatów (na każdą trasę po: 2 bułki m.in. z wędliną, serem, sałatą, 2 

drożdżówki, woda mineralna – 1,5 l na każdego uczestnika). 

14) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni osobę prowadzącą zajęcia  

z Uczestnikami (psychologa lub/i pedagoga lub/i specjalistę z zakresu wiedzy  

o społeczeństwie, animatora rekreacji ruchowej/czasu wolnego) oraz co najmniej dwie 

osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg realizacji warsztatów, koordynowanie 

prac oraz opiekę nad osobami biorącymi udział w warsztatach, osoby, które zapewnią 

uczestnikom warsztatów kreatywne spędzanie czasu wolnego. Do przeprowadzenia 

zajęć terapeutycznych wymaga się zapewnienia specjalisty, np. psychologa lub/i 

pedagoga lub/i specjalistę z zakresu wiedzy o społeczeństwie posiadającego 

uprawnienia do przeprowadzenia tego typu wsparcia. 

 

2.1.Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie 

Uczestników Projektu - kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej – udział 30 

Uczestników Projektu oraz dwóch wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w 

12 projekcjach filmowych w kinie.  
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1) Miejsce realizacji zajęć Wykonawca musi ustalić z Zamawiającym. Zajęcia muszą być 

prowadzone w odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego.  

2) Wykonawca zapewnia transport Uczestników Projektu z miejscowości Breń  

w Powiecie Dąbrowskim do miejsca realizacji zadania i z powrotem. Wykonawca 

zapewnia transport Uczestników Projektu, autobusem klimatyzowanym, posiadającym 

aktualny przegląd techniczny, w razie konieczności autobusem umożliwiającym 

przewóz osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Wykonawca zapewni, iż uczestnicy przewożeni będą zgodnie z 

obowiązującymi w zakresie przewozu osób przepisami prawa.  

3) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników treningu od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (min. kwota ubezpieczenia 20.000,00 zł.). Okres 

ubezpieczenia obejmie cały okres trwania treningu oraz dowóz uczestników                                

z miejscowości Breń w Powiecie Dąbrowskim na miejsce realizacji treningu oraz z 

miejsca realizacji treningu do miejscowości Breń w Powiecie Dąbrowskim.  

Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników na podstawie imiennej listy 

sporządzonej przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię 

polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu rozpoczęcia treningu. 

 

4) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni co najmniej 1 osobę 

prowadzącą zajęcia z Uczestnikami (psycholog, animator rekreacji ruchowej/czasu 

wolnego) oraz co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za prawidłowy przebieg 

realizacji zajęć. 

5) Zleceniobiorca będzie prowadził listy obecności lub/i dzienniki zawierające daty 

i tematykę udzielonego wsparcia, wymiar godzin i podpisy Uczestników. Listy powinny 

być potwierdzone podpisem osoby udzielającej wsparcia/osób udzielających wsparcia. 

6) Charakter grupowy niniejszych zajęć stanowić powinien również wymiar integracyjny. 

Taka forma wsparcia powinna mieć na celu ułatwienie kontaktów interpersonalnych 

Uczestników Projektu. Pozwolić powinna na budowanie jedności w grupie przez nich 

stworzonej. Jedność osiągnięta powinna być poprzez wspólne rozwiązywanie 

problemów, twórcze myślenie i komunikację. Efektem powinno być przełamanie 

onieśmielenia, rozwój empatii oraz zbudowanie płaszczyzny wzajemnego zaufania. 

Udział w powyższej formie wsparcia pomóc powinien Uczestnikom Projektu w 

nawiązywaniu więzi, które są podstawą wspólnego działania. Dzięki udziałowi w 

powyższej formie wsparcia Uczestnicy zmniejszą dystans między członkami grupy, a 

to zdecydowanie będzie mieć pozytywny wpływ na ich przyszłe, samodzielne życie po 

zakończeniu udziału w projekcie. 

 

 

DODATKOWE INFROMACJE:  

 

1. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za wykonanie zamówienia zobowiązany 

będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  o: 

a) nie zgłoszeniu się uczestników na zajęcia grupowe, indywidualne, 

b) przerwaniu uczestnictwa w zajęciach grupowych, indywidualnych oraz 

każdorazowej nieobecności Uczestnika Projektu; 

c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację umowy. 

 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 10 dni od 

dnia zakończenia realizacji poszczególnych etapów danej części zamówienia, następujących 

dokumentów:  

a) kserokopii dziennika zajęć poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

b) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia zamówienia. 
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3. Wykonawca nie może pobierać od Uczestników Projektu jakichkolwiek środków 

pieniężnych. 

 

4. Wykonanie usługi przez Wykonawcę poświadczone będzie protokołem podpisanym przez 

obie strony, wskazującym prawidłowe wykonanie poszczególnych etapów danej części 

zamówienia zadań w tym ze wskazaniem liczby godzin, poświęconych na wykonanie usługi. 

 

5. Płatność za wykonanie usługi odbywać się będzie po zakończeniu realizacji poszczególnych 

etapów danej części, na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego protokołu odbioru 

usługi i wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku terminem płatności 

wskazanym w ofercie. 

 

6. Wykonawca wyraża zgodę na otrzymanie środków finansowych, o których mowa  

w pkt VI nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego transzy środków 

finansowych na realizację  projektu pod nazwą "Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i 

młodzieży z terenu Powiatu Dąbrowskiego" - na wyodrębniony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia w następujących 

przypadkach: 

-  zmiany ilości uczestników, z powodów niezależnych od Zamawiającego. 

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na zasadach określonych 

w art. 255 oraz 257, 259 i 310 ustawy PZP.  

 

9. Szczegółowy harmonogram realizacji usługi ustalony zostanie po podpisaniu umowy. 

 

10. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dotyczący zamawianych usług:   

 


