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Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
1. Uwagi ogólne: 

a) Pojęcie godzina dydaktyczna dla wszystkich zadań oznacza jednostkę czasu 
równą 45 minut. 

b) Wszystkie materiały szkoleniowe, karty doradztwa, konspekty zajęć, 
miesięczne karty czasu pracy doradców, listy poświadczające obecność  
i korzystanie ze świadczeń, dzienniki zajęć, pozostała dokumentacja 
rozliczeniowa każdego z zadań zostanie oznakowana przez Wykonawcę 
zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,  
c) W wypadku gdy na jakimkolwiek dokumencie wymagane jest poświadczenie 

osoby nieletniej za osobę tę poświadczenia dokonuje jedno z rodziców / 
opiekunów prawnych. 

 
2. Zadania wspólne dla zadań o charakterze szkoleniowym (Zadania nr 1,2) 

a) Salę szkoleniową na potrzeby zadań zapewnia Wykonawca.  
b) Wykonawca zapewnia obiad z napojem dla uczestników szkoleń dla zadań 

realizowanych  
w wymiarze co najmniej 6 h dydaktycznych dziennie.  

c) Wykonawca zapewnia serwis kawowy dla uczestników szkoleń, dla zajęć 
trwających co najmniej 4 h dydaktyczne dziennie, w wypadku zajęć dla 
dzieci napoje w nieograniczonej ilości; 

d) Wykonawca zapewnia trenerów z kompetencjami do prowadzenia zajęć 
właściwych dla danej tematyki zajęć; 

e) Wykonawca zapewnia zróżnicowane materiały szkoleniowe uzależnione od 
tematyki realizowanych zajęć.  

f) Wykonawca wystawia uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty  
o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz 
wymiarze godzin; 

g) Wykonawca przeprowadza ewaluację usługi – dokonuje oceny szkolenia za 
pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego; 

h) Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia 

zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego;  

i) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji 
zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w 
szkoleniach lub seminariach osobom wskazanym przez Zamawiającego do 
przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty z tego 
tytułu Wykonawca musi uwzględnić w cenie złożonej oferty (maksymalnie dla 
dwóch osób). 

j) Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne i materiału biurowe (co 
najmniej teczka /segregator szkoleniowy notatnik / papier do notowania / 
długopis). 

 
3. Zadania wspólne Wykonawcy dla zadań o charakterze doradczym (usługi 
indywidualnego wsparcia) (Zadania nr3,4): 

a) Salę szkoleniową zapewnia Zamawiający, 
b) Wykonawca zapewnia doradców / terapeutów z kompetencjami do 
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prowadzenia usług w zależności od typu / rodzaju usługi; 
c) Wykonawca wystawia uczestnikom szkolenia zaświadczenia/ certyfikaty  

o ukończeniu usługi doradczej informację o jego temacie oraz wymiarze 
godzin; 

d) Wykonawca przeprowadza ewaluację usługi – dokonuje jej oceny za pomocą 
ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z ustaleniami przekazanymi 
przez Zamawiającego; 

e) Wykonawca oznakowuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia 
zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego;  

f) Wykonawca w terminie 30 dni od zakończenia realizacji usługi przygotuje  

i przedłoży Zamawiającemu dokumentację realizacji usługi obejmującą raport 
z realizacji usługi, listy obecności, indywidualne karty usług doradczych oraz 
miesięczne karty czasu doradcy / terapeuty, kserokopie certyfikatów, listy 
potwierdzające odbiór certyfikatów.  

g) W każdym z zadań miesięczne zapotrzebowanie na usługę będzie 
przekazywane wykonawcy w terminie do 15 dnia kalendarzowego 
miesiąca poprzedzającego świadczenie usług pocztą elektroniczną na 
adres wskazany w umowie. Zapotrzebowanie zawierało będzie zawierało 
łączną liczbę godzin świadczenia usługi w następnym miesiącu 
kalendarzowym z podaniem liczby godzin do wykonania w każdym  
z ośrodków. Zamawiający zastrzega, że możliwe jest, że w danym 
miesiącu usługa nie będzie wykonywana.     

h) Na podstawie miesięcznego zapotrzebowania Wykonawca sporządzi  
i przekaże w terminie do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca 
poprzedzającego świadczenie usług szczegółowy harmonogram 
miesięczny realizacji usługi zawierający wykaz dat i godzin świadczenia 
usługi.  

i) Rozliczenie świadczeń odbywać się będzie 1 raz w miesiącu na 
podstawie miesięcznej faktury za świadczenie usług. 

 
4. Zadania Wykonawcy dla wyjazdu szkoleniowego (zadania nr 1,2): 

a) Wykonawca zapewni ośrodek zlokalizowany w miejscowości atrakcyjnej 
turystycznie lub w atrakcyjnym turystycznie kompleksie leśnym  
w województwie małopolskim na terenie powiatu tatrzańskiego nie dalej niż 

250 km od siedziby Zamawiającego, zapewniający zakwaterowanie, 
wyżywienie oraz cztery sale dydaktyczne (łącznie 4 sale tj. 2 na potrzeby zajęć 
dla dzieci i 2 na potrzeby zajęć dla dorosłych) 

b) Wykonawca zapewni zakwaterowanie z zapleczem socjalnym i sanitarnym dla 
wszystkich osób uczestniczących w zajęciach/szkoleniach/warsztatach. 
Pokoje 2-4 osobowe z łazienką. Temperatura w pomieszczeniach noclegowych 
– min. 200 C w standardzie odpowiadającym 3 gwiazdkom. 

c) Wykonawca zapewni cztery sale szkoleniowe zlokalizowane na terenie 
ośrodka z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, laptop, ekran, papier do 
flipczartu, flipczart) powinny mieścić minimalnie 15 osób. Powinny być 
wyposażone w wygodne miejsca do siedzenia i stoliki, sale dobrze 
wentylowana lub klimatyzowana; 

d) Wykonawca zapewni wyżywienie obejmujące: obiad i kolację w pierwszym dni 
pobytu, śniadanie, obiad, kolacja w kolejnych dniach, suchy prowiant w obie 
strony podróży; 

e) Wykonawca zapewni: ognisko-kolacja integrująca (min. kiełbasa ,pieczywo, 
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woda, sok, ciepłe napoje, orkiestra góralska); Aquapark- bilety wstępu( 
normalny ,ulgowy), wyjście na lody, przejazd kolejką linową na Kasprowy 
Wierch, wizyta w Muzeum Makuszyńskiego (zaplanowane atrakcje są 
propozycją i mogą ulec zmianie); 

f) Wykonawca zapewni: opiekun/asystent  dziecka niepełnosprawnego (na 
okres trwania zajęć); 

g) Wykonawca zapewni serwis kawowy z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, 
mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski) podczas szkoleń 
w dni, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne;   

h) Wykonawca zapewni przewóz uczestników (autokar, klimatyzowany) na trasie 
Kańczuga – Zakopane, Zakopane –Kańczuga oraz  przewóz osób na miejscu; 

i) Wykonawca zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(polisa NNW) dla uczestników wyjazdu i opiekunów obejmujące pobyt na 
miejscu i przejazd tam i z powrotem. 

j) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji 
zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu  
i udziału w szkoleniach lub seminariach osobom wskazanym przez 
Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu 
zamówienia. Koszty z tego tytułu Wykonawca musi uwzględnić w cenie 
złożonej oferty (maksymalnie dla dwóch osób). 

 
 
5. Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia  

5.1. Zadanie nr 1 – Trening kompetencji rodzicielskich (szkolenie wyjazdowe - 
realizacja łącznie z zadaniem nr 2)   

1. Trening obejmuje poprawę kompetencji i większej świadomości siebie jako 
rodzica, prowadzi do wszechstronnego rozwoju dzieci i zbudowania 
kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie inteligencji emocjonalnej, 
empatii, poprawy komunik. w rodz. i uzysk. poczucia radości i satysfakcji  
z rodzicielstwa 

2. Usługa szkoleniowa obejmuje 24 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 
szkoleniowej (4 dni x 6 godzin dydaktycznych x 7 - 8 osób x 2 grupy), 

3. Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4. Łączna liczba osób – 15 osób, 
5. Łączna liczba certyfikatów – 15, 

6. Łączna liczba godzin dydaktycznych –48 h, 
7. Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego do 31.08.2018r. 
 

5.2. Zadanie nr 2 – Zajęcia psychoruchowe / socjoterapeutyczne / rozwojowe / 
animacyjno – integracyjne dla dzieci  

1. Zajęcia prowadzone metodami pedagogiki zabawy rozwijające kompetencje w 
zakresie zachowań grupowych i funkcjonowania w grupie. Trening obejmuje 
dodatkowo pracę w zakresie samoświadomości, relacji, asertywności, 
poczucia własnej wartości pracy z zasobami 

2. Usługa szkoleniowa obejmuje 24 godzin dydaktycznych dla jednej grupy 
szkoleniowej (3 dni x 6-8 godzin dydaktycznych x 3 grupy po 10-11 dzieci  - 
łącznie 22 dzieci), 

3. Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia, 
4. Łączna liczba 22  dzieci, 
5. Łączna liczba certyfikatów – 22 



   

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  
Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

 

str. 4 

6. Łączna liczba godzin dydaktycznych – 72 h, 
7. Realizacja zadania: w terminie od dnia zawarcia umowy w prawie zamówienia 

publicznego do 31.08.2018r 
 

5.3. Zadanie nr 3 – Coaching rodzicielski  - zajęcia indywidualne  
1. Zajęcia obejmują podniesienie poziomu kompetencji rodzicielskich oraz 

satysfakcji z bycia rodzicem, poprawa jakości relacji dziecko-rodzic oraz 
relacji na płaszczyźnie pokoleń, nabycie umiejętności rozwiązywania 
konfliktów rodzinie, wsparcie rozwoju kompetencji rodzicielskich i budowa 
umiejętności radzenia sobie rodziców w sytuacji wychowawczych, przejawy 
dyskryminacji w rodzinie - zagrożenia 

2. Usługa  obejmuje łącznie 112 godzin dydaktycznych (7 rodzin x 16 godzin) 
3. Miesięczne zapotrzebowanie na usługę będzie przekazywane Wykonawcy  

w terminie do 15 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie 
usług pocztą elektroniczną na adres wskazany w umowie. Zapotrzebowanie 
zawierało będzie łączną liczbę godzin świadczenia usługi w następnym 
miesiącu kalendarzowym z podaniem liczby godzin do wykonania. 
Zamawiający zastrzega, że możliwe jest, że w danym miesiącu usługa nie 
będzie wykonywana. Łącznie Zamawiający zobowiązany jest do Zamówienia  
112 godzin świadczenia usługi.     

4. Na podstawie miesięcznego zapotrzebowania Wykonawca sporządzi i przekaże 
w terminie do 25 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie 
usług szczegółowy harmonogram miesięczny realizacji usługi zawierający 
wykaz dat i godzin świadczenia usługi.  

5. W przypadku pierwszego miesiąca realizacji usługi o ile nie jest możliwe 
dotrzymanie terminów o których mowa w pkt. c i d. Zamawiający uzgodni  
z Wykonawcą liczbę godzin do wykonania w tym miesiącu 

6. Rozliczenie świadczeń odbywać się będzie w systemie miesięcznym na 
podstawie miesięcznej faktury/rachunku za świadczenie usług. Wraz  
z ostatnią fakturą miesięczną za realizację zadania Wykonawca zgłosi zadanie 
do odbioru zgodnie z zapisem zawartym w par. 4 ust. 2 umowy oraz 
przedstawi dokumentacje zadania.  

7. Forma przeprowadzenia – spotkania indywidualne 
8. Łączna liczba rodzin – 7/ 37 osób 
9. Łączna liczba certyfikatów- 37 

10.  Łączna liczba godzin dydaktycznych –112 
11. Termin realizacji zadania od 01.04.2018r do 30.06.2019r.  

 
 
5.4. Zadanie nr 4 – poradnictwo prawne  

1. Zajęcia obejmują: 
- świadczenie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, karnego, 
administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, 
przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, 
-  porady z zakresu spraw rodzinnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia  
i bezrobocia, 
- sporządzanie pism procesowych w tym pozwów, odpowiedzi na pozwy, 
protestów, odwołań, skarg i zażaleń w ramach czasu usługi doradczej 
przeznaczonego dla danego beneficjenta, 
- sporządzanie pisemnych opinii prawnych na rzecz beneficjenta  
w ramach czasu doradztwa przeznaczonego dla Beneficjenta   
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2. Usługa  obejmuje łącznie 150 godzin dydaktycznych (15 osób x 10 godzin) 
3. Miesięczne zapotrzebowanie na usługę będzie przekazywane Wykonawcy  

w terminie do 15 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie 
usług pocztą elektroniczną na adres wskazany w umowie. Zapotrzebowanie 
zawierało będzie łączną liczbę godzin świadczenia usługi w następnym 
miesiącu kalendarzowym z podaniem liczby godzin do wykonania. 
Zamawiający zastrzega, że możliwe jest, że w danym miesiącu usługa nie 
będzie wykonywana. Łącznie Zamawiający zobowiązany jest do Zamówienia  
150 godzin świadczenia usługi.     

4. Na podstawie miesięcznego zapotrzebowania Wykonawca sporządzi i przekaże 
w terminie do 25 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie 

usług szczegółowy harmonogram miesięczny realizacji usługi zawierający 
wykaz dat i godzin świadczenia usługi.  

5. W przypadku pierwszego miesiąca realizacji usługi o ile nie jest możliwe 
dotrzymanie terminów o których mowa w pkt. c i d. Zamawiający uzgodni  
z Wykonawcą liczbę godzin do wykonania w tym miesiącu 

6. Rozliczenie świadczeń odbywać się będzie w systemie miesięcznym na 
podstawie miesięcznej faktury/rachunku za świadczenie usług. Wraz  
z ostatnią fakturą miesięczną za realizację zadania Wykonawca zgłosi zadanie 
do odbioru zgodnie z zapisem zawartym w par. 4 ust. 2 umowy oraz 
przedstawi dokumentacje zadania.  

7. Forma przeprowadzenia – spotkania indywidualne 
8. Łączna liczba rodzin – 7 /15 osób 
9. Łączna liczba certyfikatów- 15  
10. Łączna liczba godzin dydaktycznych –150 
11. Termin realizacji zadania od 01.04.2018 do 30.06.2019.r.  

 


