
 

 

 

                                                                                                        Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie  cyklu imprez  

o charakterze integracyjno – edukacyjnym dla uczestników projektu „Świetlice.Lodz” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014 - 2020 

Zamówienie obejmuje organizację 7 imprez w okresie od dnia podpisania umowy do 

28.02.2019 r.  

Poszczególne imprezy odbędą się w miejscach i terminach wskazanych przez 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że terminy  trzydniowej  imprezy pod nazwą „Boski 

weekend” nie mogą się na siebie nałożyć.  

 

1. Impreza pod nazwą „Boski weekend” 

 

1.1. Dzień pierwszy  

Termin realizacji: do 28.02.2019 r. w godzinach 16.30- 20.30, 

Zakładana ilość uczestników imprezy: 80 osób (70 dzieci i 10 osób dorosłych), 

                  Miejsce realizacji: Kościół Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Świętego Jana Bosko,         

ul. Kopcińskiego 1/3, Łódź. 

a) scenariusz imprezy: 

     impreza polega na odwiedzaniu przez dzieci w kilkuosobowych grupkach ośmiu pokoi,  

w których dzieci będą rozwiązywać zadania, zdobywając punkty: 

 pokój zagadek logicznych, 

 pokój z magicznym dywanem (urządzeniem interaktywnym, spełniającym jednocześnie 

funkcję podłogi interaktywnej lub stołu interaktywnego), 

 pokój plastyczny- labirynt z kartonowych pudeł do malowania, 

 pokój patriotyczny- quiz, śpiew pieśni patriotycznych, malowanie twarzy w barwach 

narodowych, 

 pokój „Łódź 4 kultur” - dzieci wybierają stroje i rekwizyty i tworzą zdjęcie pt. „Łódź  

4 kultur”, 

 pokój maxi puzzle,  

 pokój budowniczych - na podstawie zdjęcia budowanie z tzw. hocko klocków ciekawych 

obiektów w Polsce, 

 pokój „małej motoryki”- rozdzielanie grochu, fasoli, ryżu w grubych rękawicach, 

układanie klocków z zawiązanymi oczami itp.  

 

b) wykaz i ilość produktów, jakie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w celu organizacji 

imprezy (szczegółowy opis w załączniku nr 1): 

 Hocko klocki (tekturowe klocki konstrukcyjne), 

 plakatowe farby do malowania,  

 farby do twarzy, 

 maxi puzzle – np. mapa Polski, 

 pudła do labiryntu,   

 groch, fasola, drobny makaron,  

 grube rękawice różnych rozmiarów, 

 czekolady, 

 zdjęcia ciekawych obiektów w Polsce (np. pałace, zamki, obiekty sportowe, zabytki), 

 zagadki, rebusy,  

 teksty i muzykę do śpiewania pieśni patriotycznych,  



 

 

 

 quiz wiedzy o Polsce, 

z zastrzeżeniem, że w/w produkty po zakończeniu imprezy zostają u Zamawiającego,  

oraz 

 stroje narodowe polskie, żydowskie, niemieckie, rosyjskie (po 2 komplety z każdego 

rodzaju) i rekwizyty mieszkańców przedwojennej Łodzi, 

 magiczny dywan (projekcyjne urządzenie interaktywne, spełniające funkcję podłogi  

i stołu interaktywnego), 

z zastrzeżeniem, że stroje i rekwizyty oraz magiczny dywan po zakończeniu imprezy 

zostaną zwrócone Wykonawcy. 

 

c) dodatkowe wymagania Zamawiającego: 

 Wykonawca przygotuje (przy konsultacji z Zamawiającym) scenariusz zajęć  

w poszczególnych pokojach,  

 Wykonawca zapewni 2 animatorów, którzy będą organizować zabawy  

i gry dla dzieci w czasie oczekiwania na udanie się grupy do kolejnego pokoju, 

 Wykonawca przygotuje (przy współpracy z Zamawiającym) zagadki, rebusy dla dzieci, 

przygotowane w formie pisemnej, wraz z akcesoriami do rozwiązania zagadki, rebusu 

(jeśli będzie taka konieczność) w ilości 70 sztuk (łącznie), 

 Wykonawca przygotuje 20 zdjęć formatu A4 (lub wysokiej jakości wydruk formatu A4  

z kolorowej drukarki) przedstawiających ciekawe lub zabytkowe obiekty w Polsce, 

 Wykonawca przygotuje teksty polskich pieśni patriotycznych (co najmniej 5 pieśni) 

wydrukowane na papierze A4 wraz z przygotowaną do puszczenia dzieciom na wzór 

wersją audio (10 wydrukowanych zestawów każdy zestaw zawierający tekst co najmniej 

5 pieśni), 

 Wykonawca przygotuje (przy współpracy z Zamawiającym) ustny quiz wiedzy o Polsce 

zawierający co najmniej 70 pytań dotyczących Polski (historia, geografia, literatura, 

sport, muzyka itp.), 

 Wykonawca zapewni catering na imprezie (szczegółowy opis w załączniku nr 2). 

 

1.2. Dzień drugi  

Termin realizacji: do  28.02.2019 r. w godzinach 15.30- 18.30, 

Zakładana ilość uczestników imprezy: 80 osób (70 dzieci i 10 osób dorosłych), 

Miejsce realizacji: Świetlica Oratorium im. św. Jana Bosko, ul. Brauna 5, Łódź. 

 

a) scenariusz imprezy: 

dzień drugi ma być czasem integracji i dobrej zabawy, połączonej  

z rozwijaniem ekspresji kulturalnej poprzez taniec i muzykę. Podczas imprezy planowane są: 

zabawy integracyjne, konkurs karaoke, krótki instruktaż zumby, podsumowanie spotkania  

i rozdanie nagród. 

 

b) wykaz i ilość produktów, jakie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w celu 

organizacji imprezy (szczegółowy opis w załączniku nr 1): 

 czekolady, bombonierki typu Toffifee (lub równoważne), 

 

c) dodatkowe wymagania Zamawiającego:  

 Wykonawca przygotuje (przy konsultacji z Zamawiającym) szczegółowy scenariusz 

imprezy, 

 Wykonawca zapewni 1 animatora, który poprowadzi konkurs karaoke,  

 Wykonawca zapewni 1 osobę do obsługi sprzętu nagłaśniającego,  



 

 

 

 Wykonawca zapewni instruktora zumby, 

 Wykonawca zapewni na czas imprezy sprzęt dyskotekowy (odtwarzacz muzyki, 

kolumny, światła) oraz zestaw do karaoke. 

 Wykonawca zapewni catering na imprezie (szczegółowy opis w załączniku nr 2). 

 

1.3. Dzień trzeci  

Termin realizacji: do 28.02.2019 r. w godzinach 15.00- 21.00, 

Zakładana ilość uczestników imprezy: 115 osób (100 dzieci i 15 osób dorosłych), 

Miejsce realizacji: Świetlica Środowiskowa "Iskierka Przyjaźni Dominika",  Młodzieżowy 

Klub Środowiskowy "Źródło" ul. Wodna 36, 90-046 Łódź. (dostawa i wejście od ulicy 

Wysokiej 37). 

 

a) scenariusz imprezy: 

 pokaz cyrkowy (aula Zespołu Szkół Salezjańskich), 

 warsztaty cyrkowe, 

 zajęcia rekreacyjne na hali sportowej w tym: "mini turniej" w piłkę nożną, konkurs rzutów  

do kosza, gra w "hacele", zjeżdżalnia dmuchana, konkurs rzutów w darta, 

 wyścigi w tunelu animacyjnym, 

 gra „twister”, 

 

b) wykaz i ilość produktów, jakie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w celu organizacji 

imprezy (szczegółowy opis w załączniku nr 1): 

 grę "twister" 

 talerze żonglerskie  

 diabolo i kijki kontrolujące sznurek 

 równoważnia (rola -bola) 

 chustki do żonglowania 

 puzzle z wizerunkiem św. Jana Bosko  

 czyściki do telefonów dotykowych 

 słuchawki bezprzewodowe  

 pluszowe maskotki  

 czekolady 

z zastrzeżeniem, że w/w produkty po zakończeniu imprezy zostają u Zamawiającego, 

oraz 

 tunele animacyjne duże (5 metrów, 4 sztuki), 

 zestaw „bilard nożny” (boisko, piłki i trójkąt do ustawiania piłek),  

z zastrzeżeniem, że tunele animacyjne i zestaw „bilard nożny” po zakończeniu imprezy 

wracają do Wykonawcy. 

 

c) dodatkowe wymagania Zamawiającego: Wykonawca zapewni catering na imprezie 

(szczegółowy opis w załączniku nr 2). 

 

2. Przedstawienie teatralne według scenariusza przygotowanego przez dzieci 

Termin realizacji: do 28.02.2019 r. w godzinach  14.00 – 18.00 

Zakładana ilość uczestników imprezy: 60 osób (30 dzieci, 30 osób dorosłych) 

Miejsce realizacji: Świetlica „Anielisko” ul. Sienkiewicza 60, Łódź 

 

a) scenariusz imprezy: realizacja zadania polega na opracowaniu scenariusza przez dzieci  

i kadrę świetlicy, przygotowanie scenografii i kostiumów z materiałów dostarczonych przez 



 

 

 

Wykonawcę, obsadzenie ról i próby (realizowane przez kadrę świetlicy), wystawienie 

przedstawienia (przy współpracy z Wykonawcą). 

 

b) wykaz i ilość produktów, jakie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w celu organizacji 

imprezy (szczegółowy opis w załączniku nr 1): 

 artykuły biurowe do wykonania zaproszeń oraz drobnych elementów scenicznych (bibuła, 

kolorowy papier, balony, kleje, markery, nożyczki), 

 tkaniny, elementy kartonowe dla uzyskania tła przedstawienia, 

z zastrzeżeniem, że w/w produkty po zakończeniu imprezy zostają u Zamawiającego, 

 

 krzesełka dla widowni (25 szt.), 

 parawan płócienny, jasny, pastelowy kolor płótna, rama drewniana, trzyskrzydłowy) 

reflektor 3szt. (sceniczny, kolorowy, podłogowy dla oświetlenia w przedstawieniu, 2 szt.),  

 głośnik bezprzewodowy z portem USB (2szt.), 

 mikrofon bezprzewodowy z zestawem zasilającym (2 szt.). 

z zastrzeżeniem, że w/w produkty po zakończeniu imprezy wracają do Wykonawcy 

c) dodatkowe wymagania Zamawiającego: Wykonawca zapewni pomoc techniczną przy 

organizacji przedstawienia: ustawienie sprzętu, nagłośnienia, obsługa sprzętu podczas 

przedstawienia, oraz catering na przedstawieniu (szczegółowy opis w załączniku nr 2). 

 

3. Impreza pod nazwą „Pociągiem wycieczka po naszym projekcie” 

Termin realizacji: do 28.02.2019 r. w godzinach 11.00 – 14.00 

Zakładana ilość uczestników imprezy: 50 osób (30 dzieci, 20 osób dorosłych) 

Miejsce realizacji: Świetlica Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, ul. Obywatelska 60, Łódź 

 

a) scenariusz imprezy:  

 wystawa prac z zajęć naukowo-technicznych, 

 występ grupy muzyczno-teatralnej (m.in. wyliczanki w języku angielskim), 

 wystawa prac plastycznych, 

 kalambury i inne gry oraz zabawy edukacyjne, 

 przygotowanie i wspólne oglądanie prezentacji multimedialnej dot. projektu, 

 poczęstunek. 

b) wykaz i ilość produktów, jakie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w celu organizacji 

imprezy (szczegółowy opis w załączniku nr 1): 

 tablice korkowe, 

 brystole duże różne kolory, 

 papier ozdobny na dyplomy, 

 papier ozdobny prezentowy, 

 krepina różne kolory, 

 pinezki, 

 szpilki, 

 papier ozdobny samoprzylepny, 

 taśma klejąca dwustronna, 

 farby do twarzy, 

 dziurkacz ozdobny  

 tusz do drukarki Epson L6170, 

 tablica flipchart z papierem i magnesami, 

 flamastry i gąbka do tablicy flipchart. 



 

 

 

c) dodatkowe wymagania Zamawiającego: Wykonawca zapewni catering na imprezie 

(szczegółowy opis w załączniku nr 2). 

 

 

4. Impreza pod nazwą „Piknik kulturalny z okazji Dnia Babci i Dziadka” 

Termin realizacji: do 28.02.2019 w godzinach 17.00 – 20.00, 

Zakładana ilość uczestników imprezy: 60 osób (30 dzieci, 30 osób dorosłych) 

Miejsce realizacji: Świetlica Socjoterapeutyczna TPD ul. Rzgowska 151 w Łodzi 

 

a) scenariusz imprezy: uczestnicy projektu zaprezentują swoim dziadkom i rodzicom 

umiejętności nabyte podczas zajęć z „Podnoszenia  świadomości i ekspresji kulturalnej”: 

zagrają utwory na  flażoletach (flecikach polskich),  zaprezentują scenki teatralne oraz  

zabawy muzyczno-ruchowe, zaprezentują prace plastyczne wykonane w ramach projektu 

„ŚWIETLICE.LODZ”. 

 

b) wykaz i ilość produktów, jakie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w celu organizacji 

imprezy (szczegółowy opis w załączniku nr 1): 

 60 szt. balonów na patyku (różne kolory) 

 obrus papierowy jednorazowy. 

c) dodatkowe wymagania Zamawiającego: Wykonawca zapewni osobę, która poprowadzi  

zajęcia z tańca ZUMBY dla dzieci a także sprzęt niezbędny do przeprowadzenia tych zajęć 

(sprzęt do odtwarzania muzyki)  oraz catering na imprezie (szczegółowy opis w załączniku nr 

2). 

 

5. Impreza pod nazwą „Warsztaty kulinarne” 

 

Termin realizacji: do 28.02.2019 r. w godzinach 10.00 – 18.00  

Zakładana ilość uczestników imprezy: 40 osób (30 dzieci, 10 dorosłych) 

Miejsce realizacji: Świetlica Centrum Wsparcia Terapeutycznego, ul. Pomorska 54, Łódź. 

 

a) scenariusz imprezy: Impreza polega na zorganizowaniu jednodniowych warsztatów 

kulinarnych, na których dzieci wraz z wolontariuszami przygotują najbardziej znane potrawy 

z 3 krajów: chachapuri (kuchnia gruzińska), curry z kurczakiem (kuchnia azjatycka), pizza 

(kuchnia włoska) oraz tiramisu (kuchnia hiszpańska). Podczas warsztatów dzieci zostaną 

podzielone na grupy, w których wylosują daną kuchnie i będą miały za zadanie zmierzyć się 

w Świetlicowym Master Chefie. Jurorami będzie kadra świetlicy. Wygrana drużyna otrzyma 

nagrody. 

 

b) wykaz i ilość produktów, jakie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w celu organizacji 

imprezy (szczegółowy opis w załączniku nr 2): 

 produkty do curry z kurczakiem, 

 produkty do pizzy, 

 produkty do tiramisu, 

 produkty do chachapuri. 

 

c) dodatkowe wymagania Zamawiającego: Wykonawca zapewni 120 sztuk talerzy płaskich 

plastikowych, 40 misek do zupy plastikowych, 120 sztuk sztućców (60 łyżek, 60 widelców), 

2 blachy do ciasta ok. 40x25 cm, 2 rolki folii aluminiowej, 3 opakowania ręczników 



 

 

 

papierowych, upominki na nagrody w postaci kosmetyków: żel pod prysznic, balsam do ciała, 

antyperspirant (szczegółowy opis w załączniku nr 1). 

 

 

6. Impreza pod nazwą „Świetlica w terenie” 

Termin realizacji: do 28.02.2019 r., 

Zakładana ilość uczestników: 40 osób (30 dzieci, 10 osób dorosłych), 

Miejsce realizacji: np. Las Łagiewnicki (do uzgodnienia z Zamawiającym). 

 

a) scenariusz imprezy: impreza polega na 5-6 godzinnej grze terenowej  w okolicach Łodzi 

dla 2 grup wiekowych (z atrakcjami dostosowanymi do kategorii wiekowych 15-18 i 9-14); 

gra w formie podchodów, rajdu, zawodów (do uzgodnienia z Wykonawcą) z zapewnieniem 

ciepłej zupy w polu i kiełbasek przy ognisku (w zależności od pogody); atrakcje mogą 

przewidywać brudzenie się, chodzenie po ciemku lub o zmroku, paintball, pierwszą pomoc w 

praktyce, dźwiganie, zadania logiczne, zadania praktyczne, zadania sprawnościowe (w tym 

wspinanie się na linie), zadania plastyczno-artystyczne (uzgodnienia z Wykonawcą); imprezy 

dla obu grup mogą przebiegać jednocześnie lub osobno. 

 

b) wykaz i ilość produktów, jakie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w celu organizacji 

imprezy np.:  

 

 artykuły survivalowo-terenowe do wykonywania zadań, 

 grubą linę do wspinaczki, 

 zestaw  paintball’a, 

 tuby dźwiękowe, 

 stroje dla dzieci. 

z zastrzeżeniem, że w/w produkty po zakończeniu imprezy wracają do Wykonawcy 

 

c) dodatkowe wymagania Zamawiającego: Wykonawca przygotuje przy współpracy  

z Zamawiającym szczegółowy plan imprezy, zapewni transport autokarowy, jeśli teren będzie 

oddalony od Łodzi, 1 animatora dla grupy starszych dzieci, 3 animatorów dla grupy 

młodszych dzieci, oraz catering (szczegółowy opis w załączniku nr 2). 

 

7. Impreza pod nazwą „Spotkanie artystyczne” 

 

Termin realizacji: do 28.02.2019 r. w godzinach 17.00 – 20.00  

Zakładana ilość uczestników imprezy: 170 osób (100 dzieci, 70 dorosłych) 

Miejsce realizacji: pomieszczenie wynajęte na potrzeby organizacji imprezy. 

 

a) scenariusz imprezy: uczestnicy projektu zaprezentują umiejętności nabyte podczas zajęć  

z zakresu „Podnoszenia  świadomości i ekspresji kulturalnej” zgodnie z umiejętnościami 

nabytymi podczas pracy z animatorem. Prezentacja powstałych dzieł. 

 

b) wykaz i ilość produktów, jakie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w celu organizacji 

imprezy (szczegółowy opis w załączniku nr 1): nie dotyczy 

 

c) dodatkowe wymagania Zamawiającego: Wykonawca wynajmie pomieszczenie niezbędne 

do realizacji imprezy. Pomieszczenie musi składać się z sali widowiskowej ze sceną  



 

 

 

z nagłośnieniem i oświetleniem, z miejscami siedzącymi na widowni (przestrzeń sceniczna  

o powierzchni co najmniej 200 metrów kwadratowych, widownia dla co najmniej 170 osób) 

oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym. Wykonawca wymaga, by pomieszczenie było 

wynajęte w godzinach 12.00 – 22.00 i znajdowało się na terenie centrum Łodzi. Wykonawca 

zapewni także catering (szczegółowy opis w załączniku nr 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


