
Załącznik nr 1 do Wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługi społeczne 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na prowadzeniu kursu nauki pływania dla podopiecznych 

łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach 

projektu „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych” z Budżetu Obywatelskiego. 

 

2. Szacunkowa ilość osób: 

1) Prowadzenie grupowych zajęć nauki pływania: 

a) projekt zakłada naukę pływania dla łącznie 200 dzieci w wieku od 7 do 18 lat, 

b) zajęcia nauki pływania prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 10 osób, 

c) cały kurs nauki pływania przypadający na jednego kursanta w ramach grupy obejmuje 9 zajęć. 

 

3. Program oraz zakres szkolenia obejmuje: 

 

1) czas trwania pojedynczych zajęć w ramach kursu oraz pracy instruktora wynosi 60 minut  

i stanowi jedną jednostkę rozliczeniową, 

2) jeden instruktor może prowadzić grupowe zajęcia nauki pływania jednorazowo tylko z jedną grupą 

w czasie jednej jednostki rozliczeniowej, 

3) przewidywana łączna ilość jednostek rozliczeniowych wynosi 1800,  

4) przez instruktora rozumie się osobę, która: 

a) spełnia warunki wymienione w Ustawie o sporcie z dnia 25.06.2010 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1263): 

 ukończyła 18 lat, 

 posiada co najmniej wykształcenie średnie, 

 posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonania zadań trenera lub 
instruktora sportu; 

 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 
46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV  
i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (t.j. Dz.U. z dnia 2018 poz. 1600 ze zm.) 

 ponadto posiada certyfikat/zaświadczenie/legitymację o ukończeniu kursu dla 
instruktorów/trenerów sportu – specjalność pływanie, 

 ponadto posiada doświadczenie minimum roczne w prowadzeniu zajęć nauki pływania. 

b) lub posiada licencję instruktora Polskiego Związku Pływackiego, 

 ponadto posiada doświadczenie minimum roczne w prowadzeniu zajęć nauki pływania, 

c) lub posiada co najmniej tytuł trenera klasy I w pływaniu Polskiego Związku Pływackiego, 

 ponadto posiada doświadczenie minimum roczne w prowadzeniu zajęć nauki pływania, 



5) kurs nauki pływania obejmuje zajęcia prowadzone z grupami utworzonymi w wyniku naboru 

organizowanego przez Zamawiającego, 

6) zajęcia w dni robocze okresu szkolnego będą odbywać się w godzinach popołudniowych  

tj. 16.00 – 20.00, w dni robocze okresu wakacyjnego w godzinach 10.00 – 20.00 natomiast 

w weekendy w godzinach 10.00 – 20.00, 

7) zajęcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem planowanych zajęć, 

8) przed rozpoczęciem każdego nowego kursu dla danej grupy Wykonawca przeprowadzi wykład 

motywacyjny dla kursantów w celu zachęcenia kursantów do nauki. Wykład musi być 

przeprowadzony przez osobę z kadry Wykonawcy, która może pochwalić się osiągnięciami 

zawodowymi w dziedzinie pływania, 

9) zmiany oraz zastępstwa instruktorów powinny być ustalane z osobą wyznaczoną przez 

Zamawiającego, przy czym instruktor zastępujący musi posiadać uprawnienie i doświadczenie nie 

niniejsze niż wymagane zgodnie z rozdziałem 4 pkt 4) ppkt a) lub b) lub c), 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego kontrolowania należytego wykonania usługi 

przez Wykonawcę poprzez obecność na zajęciach. 

 

4. Zobowiązania Wykonawcy: 

 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu zajęć uwzględniającego daty, 

godziny, miejsce prowadzenia zajęć oraz imię nazwisko instruktora prowadzącego oraz do 

przedstawienia go Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy wraz z potwierdzeniem spełniania warunków z  rozdziału 4 pkt 4)  ppkt a) lub 

b) lub c), 

a) Na potwierdzenie uprawnień kadry instruktorskiej Zamawiający wymaga kserokopii uprawnień, 

b) Na potwierdzenie doświadczenia kadry instruktorskiej Zamawiający wymaga referencji 

pracodawców lub zleceniodawców. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania planu zajęć dla każdej grupy, w którym będą 

zawarte m.in. tematy poszczególnych zajęć oraz oczekiwane do osiągnięcia cele, w terminie 

najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

a) Zamawiający dostarczy Wykonawcy listy kursantów z podziałem na 20 grup, w terminie najpóźniej 

10 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

b) Zamawiający dokona podziału kursantów na grupy według wieku oraz deklaracji umiejętności 

pływackich i przekaże te informacje Wykonawcy wraz z listą obecności.  

4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pływalni na czas trwania zajęć. 

a) Zamawiający dopuszcza korzystanie z różnych pływalni z zastrzeżeniem, że jedna pływalnia dla 

jednej grupy w trakcie trwania jej kursu. 

b) Dozwolona jest zmiana lokalizacji oraz terminu zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu  

z Zamawiającym w szczególności w przypadku przerwy w funkcjonowaniu obiektu spowodowanej 



wymaganiami technologicznymi, modernizacją, remontem lub awarią a także zmianą godzin pracy 

obiektu. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzania list obecności  

na zajęciach i przesłania ich w formie skanu Zamawiającemu w ciągu 2 dni od dnia 

przeprowadzeniu zajęć. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia przed przystąpieniem do zajęć stanu 

bezpieczeństwa miejsca prowadzenia zajęć. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania kursantów z regulaminem pływalni  

i zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu sportowego potrzebnego do 

przeprowadzenia zajęć nauki pływania (deski, makarony itp.).  

9)  Wykonawca zobowiązany jest do wydania przed zajęciami i odbioru po zajęciach wyposażenia 

(desek, makaronów, itp.) do nauki pływania o ile występuje taka konieczność. 

10)  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kursantom wyprawki pływackiej  

w skład której wchodzą: kostium (odpowiedni do płci i rozmiaru), klapki, okulary i czepek.  

a) Zamawiający dostarczy Wykonawcy informacje potrzebne do zakupu wyprawek (rozmiaru i płci 

kursantów) najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (wraz z listą kursantów). 

b) Wykonawca zobowiązany jest do rozdania wyprawki na pieszych zajęciach danej grupy. 

11)   Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, osobie wyznaczonej przez Zamawiającego, na 

koniec kursu każdej grupy sprawozdanie z prowadzonych zajęć nauki pływania przedstawiając  

w nim na jakim etapie nauczania są poszczególni uczestnicy danej grupy oraz postępy w nauce 

pływania. 

12)   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć. 

13) Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku przebywania instruktora w stanie 

uniemożliwiającym  prawidłowe wykonanie obowiązków (np. w stanie nietrzeźwym lub pod 

wpływem środków odurzających), do niezwłocznego odsunięcia  takiej osoby od prowadzenia 

zajęć oraz zapewni właściwą opieką kursantom na czas trwania zajęć, oraz do niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o zaistniałym fakcie. 

14)  W przypadku zajęć niezrealizowanych z winy Wykonawcy, w przypadku o którym mowa  

w pkt 13) Wykonawca przedstawi inny termin zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

15) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kursantom podstawowego ubezpieczenia NNW 

na czas trwania zajęć, suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 50 000 zł i przedstawienia polisy  

w ciągu 2 dni od podpisania umowy Zamawiającemu. 

 

 


