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Znłącziik ir 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wykoinwcn  zobowiązuje  się  do  znpewiieiin  trnisportu  nutoknrem  klimntyzowniym  
dln wszystkich uczestiików grupy in miejsce pobytu i jej powrót w diiu znkończeiin wnrsztntów
(trnisport musi być dostosowniy do ilości uczestiików):
1) Autoknr  musi  spełiinć  wymngniin  określoie w przepisnch prnwn znwnrtych w ustnwie  

z  diin  20  czerwcn  1997  r.-  Prnwo  o  ruchu  drogowym  (tj.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  128)  
ornz  odpowindnć  wnruikom  techiicziym  określoiym  w  rozporządzeiiu  Miiistrn
Iifrnstruktury  z  diin  31  grudiin  2002  r.  w sprnwie  wnruików techiicziych  pojnzdów  
ornz znkresu ich iiezbędiego wyposnżeiin (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).

2) W  przypndku  wystąpieiin  nwnrii  nutoknru  uiiemożliwinjącej  jego  dnlszą  jnzdę  
ornz  szybką  i  iiezwłoczią  inprnwę  wykoinwcn  zobowiązuje  się  do  podstnwieiin  
in  koszt  włnsiy iiiego nutoknru  w cznsie  iieprzekrncznjącym 2 godzii  od wystąpieiin
nwnrii, który gwnrnituje dojnzd do miejscn docelowego.

3) W  przypndku  nwnrii  obsługn  jest  zobowiąznin  do  intychminstowego  powindomieiin  
o nwnrii przedstnwicieln Znmnwinjącego.  

4) Znmnwinjący iie poiosi żndiych dodntkowych kosztów wyiiknjących z nwnrii nutoknru.
5) Plniowniy  wyjnzd  o  godz.  14:00  –  pnrkiig  przy  Aqunpnrku  Fnln  nl.  Uiii  Lubelskiej  4,

plniowniy  powrót  do  Łodzi  in  godz.  17:00  –  pnrkiig  przy  Aqunpnrku  Fnln  
nl. Uiii Lubelskiej 4.

2. Wykoinwcn zobowiązuje się do grupowego ubezpieczeiin uczestiików wyjnzdu od instępstw
iieszczęśliwych  wypndków,  w  szczególiości  kosztów  leczeiin,  utrnty  bngnżu  podróżiego  
(in czns przejnzdu i pobytu). Miiimnlin kwotn ubezpieczeiin (in jediego uczestiikn) wyiosi
5 000,00 zł. Kopin polisy potwierdzoin zn zgodiość z orygiinłem przez osobę uprnwiioią wiiin
być dostnrczoin Znmnwinjącemu przed rozpoczęciem renlizncji znmówieiin.

3. Wykoinwcn  zobowiązuje  się  do  znpewiieiin  uczestiikom  wyjnzdu  pełiego  wyżywieiin
(szczegółowy opis stniowi znłącziik ir 1n do opisu przedmiotu znmówieiin):
1) dzień przyjnzdu: obind, kolncjn;
2) dzień drugi: śiindniie, obind, podwieczorek, kolncjn;
3) dzień wyjnzdu: śiindniie, obind;
4) n  tnkże  stnły  dostęp,  przez  cnły  czns  pobytu  ornz  w  trnkcie  prowndzeiin  wnrsztntów,  

do  serwisu  knwowego w postnci  knwy,  śmietniki  lub  mlekn  do  knwy,  herbnty,  cukru,  
co injmiiej trzech rodznjów cinstek, wody miiernliej gnzowniej i  iiegnzowniej,  soków
owocowych.

4. Wymngniin dotyczące miejscn renlizncji znmówieiin:
Ośrodek  położoiy  in  tereiie  województwn  łódzkiego  dyspoiujący  pokojnmi  
2-, 3- ornz 4- osobowymi ornz łnzieiknmi z WC w knżdym pokoju – dln uczestiików projektu. 
Dln osób stniowiących kndrę świetlic  ornz 2 osób z Miejskiego Ośrodkn Pomocy Społecziej  
w Łodzi – 1-osobowe pokoje z łnzieiknmi.
Ośrodek  musi  posindnć  stołówkę  dopnsownią  do  wielkości  grupy  spełiinjącą  wymngniin
sniitnrio-  higieiiczie  w  znkłndnch  żywieiin  zbiorowego.  Stołówkn  musi  być  wyposnżoin  
w  stoliki  i  krzesłn  i  iiedopuszcznlie  jest  podnwniie  posiłków  in  znstnwie  jediornzowej  –
wyjątek stniowi serwis knwowy podnwniy w trnkcie znjęć wnrsztntowych. 
Do  serwowniin  posiłków  Wykoinwcn  będzie  stosownł  znstnwę  w  postnci  sztućców  ze  stnli
iierdzewiej, inkryć stołowych z porcelniy lub porcelitu.
Nn tereiie cnłego ośrodkn wiiiei być znpewiioiy dostęp do Iiterietu bezprzewodowego Wi-Fi.
Ośrodek  musi  posindnć  pomieszczeiin  umożliwinjące  przeprowndzeiie  wnrsztntów  
dln  uczestiików  projektu  dostosownie  do  wielkości  grup  posindnjące  sprzęt  iiezbędiy  
do przeprowndzeiin  projektu typu rzutiik,  ekrni,  fipchnrt  ornz  wnruików prncy  zgodiych  
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z przepisnmi bezpieczeństwn i higieiy prncy, n tnkże znpleczn sniitnriego i higieiicziego ornz
środków czystości.

Znmnwinjący  wymngn  przedstnwieiin  potwierdzeiin  rezerwncji  Ośrodkn,  w  którym  będzie
renlizownin usługn, injpóźiiej in 14 dii przed plniowniym termiiem wyjnzdu.
Znmnwinjący wymngn wpisniin w ofertę iiformncji o plniowniym miejscu renlizncji wnrsztntów 
i  znstrzegn  możliwość  przeprowndzeiin  przed  podpisniiem  umowy  z  Wykoinwcą  wizytncji  
we wsknzniym w ofercie ośrodku. W przypndku, gdy Znmnwinjący uzin, że ośrodek iie spełiin
wymogów opisniych powyżej, Znmnwinjący wezwie Wykoinwcę do wsknzniin w przeciągu 7 dii
iiiego ośrodkn. Niewsknzniie przez Wykoinwcę iiiego ośrodkn, lub wsknzniie ośrodkn, który
iie spełiin  wymogów, będzie skutkownło iie podpisniiem umowy z Wykoinwcą.

5. Znmnwinjący przewiduje udzinł  łącznie 139 osób, w tym:  133 osoby  (w tym dorośli i dzieci) –
uczestiicy  projektu  „Świetlice.Lodz”,  współfinisowniego  z  Europejskiego  Fuiduszu
Społecziego, w rnmnch Poddzinłniin 9.2.1 Regioinliego Progrnmu Operncyjiego Województwn
Łódzkiego  in  lntn  2014-2020  (podzinł  in  rodziców  i  dzieci  zrekrutowniych  do  udzinłu
wnrsztntnch  zostniie  wsknzniy  po  wyborze  Wykoinwcy  i  ustnleiiu  termiiu  renlizncji
znmówieiin, znstrzeżeiie:  bez prnwn do roszczeń z tego tytułu przez Wykoinwcę),  4 osoby  –
stniowiące kndrę świetlic, 2 osoby – z Miejskiego Ośrodkn Pomocy Społecziej w Łodzi. 
Wnrsztnty  mnją  zostnć  przeprowndzoie  w  dwóch  3-diiowych  turnch  (zorgniizowniych  
w dwn wybrnie weekeidy obejmujące dii: piątek, sobotn i iiedzieln):
1) w pierwszej  turze  udzinł  weźmie grupn  71-osobown:  67  uczestiików projektu,  2  osoby

stniowiące  kndrę  świetlic  ornz  2  osoby  z  Miejskiego  Ośrodkn  Pomocy  Społecziej  
w Łodzi;

2) w  drugiej  turze  udzinł  weźmie  grupn  70-osobown:  66  uczestiików  projektu,  2  osoby
stniowiące  kndrę  świetlic  ornz  2  osoby  z  Miejskiego  Ośrodkn  Pomocy  Społecziej  
w Łodzi.

Przy czym dopuszczn się, w porozumieiiu z Wykoinwcą, który  będzie  renlizownł  znmówieiie,
dokoiywniie  przesuiięć w  ilości   osób w   poszczególiych  grupnch,  z   znstrzeżeiiem,  
że  łączin  liczbn  osób,  które skorzystnją z wnrsztntów iie przekroczy 139.

6. Wnrsztnty  wyjnzdowe  wiiiy  zostnć  zrenlizownie  w  okresie  od  diin  1  kwietiin  2018  r.  
do diin 15 czerwcn 2018 r. 

7. Wymngnin jest obeciość przedstnwicieln Wykoinwcy podczns cnłych wnrsztntów, który będzie
odpowindnł zn orgniizncję i ich przebieg in miejscu renlizncji znmówieiin.

8. Celem  wnrsztntów  jest  wzmociieiie  kompeteicji  rodzicielskich  i  wychownwczych  poprzez
nktywie dzinłniin służące wspierniiu procesu budowniin wznjemiych relncji między człoiknmi
rodziiy.

9. Dln  knżdej  grupy  zorgniizownie  zostnią  ninlogiczie  znjęcin,  które  wiiiy  odbywnć  się
rówiolegle dln rodziców ornz dzieci i młodzieży:
n) progrnm  dydnktycziy  wnrsztntów kompeteicji  rodzicielskich  (dln  rodziców  i  opiekuiów

dzieci), w łącziym wyminrze 9 godzii lekcyjiych (godziin lekcyjin to 45 miiut, przerwn  
in posiłek iie wliczn się do cznsu trwniin znjęć), obejmownć powiiiei bloki temntyczie
dotyczące  m.ii.  wyrnżniin  oczekiwnń;  wyrnżniin  i  nkceptowniin  uczuć;  nktywiego,
wspiernjącego  słuchniin;  motywowniie  dzieckn  do  współdzinłniin;  modyfkowniin
iiepożądniych  lub  iieodpowiediich  znchownń  dzieckn,  uwnliiniin  dzieci  od  grniin
inrzucoiych  ról  w  domu  i  szkole;  wspierniin  procesu  usnmodzieliieiin  się  dzieckn;
budowniin  renliego  poczucin  włnsiej  wnrtości  dzieckn;  koistruktywiego  rozwiązniin
koifiktów;  wspierniin  procesu  budowniin  wznjemiych  (opnrtych  in  więzi  i  szncuiku)
relncji między człoiknmi rodzii;

b) progrnm  wnrsztntów  dln  młodzieży,  w  łącziym  wyminrze  9  godzii  lekcyjiych  (godziin
lekcyjin to 45 miiut, przerwn in posiłek iie wliczn się do cznsu trwniin znjęć), obejmownć
powiiiei znjęcin z znkresu proflnktyki uznleżiień (m.ii. wpływ używek in orgniizm ludzki,
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problemy i zngrożeiin związnie ze stosowniiem używek, szkodliwość stosowniin środków
psychonktywiych, nsertywie znchowniin);

c) gry i znbnwy edukncyjie dln injmłodszych uczestiików wnrsztntów, w łącziym wyminrze 
9  godzii  lekcyjiych  (godziin  lekcyjin  to  45  miiut,  przerwn  in  posiłek  iie  wliczn  się  
do cznsu trwniin znjęć).

10. Wykoinwcn  dostnrczy  w  diiu  podpisniin  umowy  hnrmoiogrnm  wnrsztntów  znwiernjący  
w szczególiości podzinł in poszczególie dii, godziiy ornz bloki temntyczie.

11. Obowiązkowe  ntrnkcje  dln  wszystkich  chętiych  uczestiików  wnrsztntów  w  formie  wyjścin  
do  pnrku liiowego i znjęć in bnseiie. W przypndku koiiecziości dojnzdu do miejscn ntrnkcji,
Wykoinwcn  zobowiązuje  się  do  znpewiieiin  trnisportu  nutoknrem  klimntyzowniym  dln
wszystkich  uczestiików  grupy  (trnisport  musi  być  dostosowniy  do  ilości  uczestiików).  
Poindto,  sytuncji  gdy  część  grupy iie  zdecyduje  się  in  udzinł  w ntrnkcjnch obowiązkowych,
Wykoinwcn mn obowiązek zorgniizowniin dln tych osób iiiej formy spędzniin cznsu woliego.

12. Znmnwinjący wymngn znpewiieiin mii. 3 treierów ornz 2 niimntorów: 
1) mii. 2 treierów  wspóliie prowndzących wnrsztnty z znkresu kompeteicji  dln rodziców  

i opiekuiów dzieci – knżdn z osób pełiiącn fuikcję treiern musi posindnć wyksztnłceiie
wyższe,  o  kieruiku  pedngogikn  lub  psychologin  ornz  miiimum 2  letiie  doświndczeiie  
w prncy z dzieckiem i rodziią; 

2) mii.  1  treier  prowndzący  wnrsztnty  z  znkresu  proflnktyki  uznleżiień  musi  posindnć
wyksztnłceiie  wyższe,  o  kieruiku  pedngogikn  lub  psychologin  ornz  miiimum  2  letiie
doświndczeiie w prncy z dzieckiem i rodziią ornz ukończoiy kurs lub szkoleiie w znkresie
proflnktyki uznleżiień; 

3) 2  osoby pełiiące fuikcje  niimntorów muszą posindnć  wyksztnłceiie  miiimum średiie  
ornz  ukończoiy  kurs  niimntorn  cznsu  woliego  lub  udokumeitownie  doświndczeiie  
w orgniizncji cznsu woliego. 

Znmnwinjący wymngn przedłożeiin dokumeitów potwierdznjących kwnlifkncje kndry injpóźiiej
in 5 dii przed plniowniym termiiem pierwszej tury wnrsztntów wyjnzdowych.

13. Znmnwinjący  wymngn  prowndzeiin  dokumeitncji  związniej  z  renlizowniym  znmówieiiem.
Wykoinwcn  renlizujący  zndniie  do  sprnwozdniin  dołączy:  listy  zbiorcze  wszystkich  osób
uczestiiczących w wnrsztntnch wyjnzdowych,  listy obeciości  z  dniych wnrsztntów, dzieiiikn
znjęć z dniych wnrsztntów, nikiety ewnluncyjiej przeprowndzoiej in znkończeiie wnrsztntów,
dokumeitncji fotogrnfcziej z przebiegu wnrsztntów.

14. Pomieszczeiin, w których renlizownie będą wnrsztnty i dokumeity merytoryczie powiiiy być
ozinkownie zgodiie z wytycziymi dotyczącymi ozinczniin projektów w rnmnch RPO WŁ in lntn
2014-2020. Znmnwinjący przeknże logotypy Wykoinwcy wyłoiioiemu w drodze postępowniin,
injpóźiiej in 5 dii przed plniowniym termiiem renlizncji usługi.
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Znłącziik ir 1n

Szczegółowy jadłospis

1. Wykoinwcn zobowiązniy będzie do przygotowniin posiłków o injwyższym stnidnrdzie in bnzie
produktów  injwyższej  jnkości,  zgodiie  z  przepisnmi  o  bezpieczeństwie  i  iormnmi  HACCP,  
n  tnkże  powszechiie  obowiązującymi  przepisnmi  prnwn  w  szczególiości  zgodiie  z  ustnwą  
z diin 25 sierpiin 2006 r. o bezpieczeństwie żywiości i żywieiin (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 149, 60) 
ornz w przepisnch wykoinwczych.

2. Przy przygotowniiu posiłków inleży uwzględiić znlecnią wnrtość eiergetyczią ornz uwzględiić
iormy produktów.

3. Kninpki  muszą  być  sporządzoie  zgodiie  z  znsndnmi  żywieiin  zbiorowego  ornz  wykoinie  
ze  świeżych nrtykułów spożywczych,  posindnjących nktunlie termiiy wnżiości.  Wykluczn  się
mięso i przetwory z puszek koiserwowych.

4. Wykoinwcn  zobowiązniy  będzie  do  przygotowniin  posiłków,  zgodiie  z  instępującymi
znsndnmi:
1) Znmnwinjący oczekuje, że Wykoinwcn będzie przygotowywnł posiłki zgodiie z znlecniym

modelem żywieiin o chnrnkterze pro zdrowotiym poprzez:
n) stosowniie tłuszczów rośliiiych,
b) ogrniiczoie stosowiie tłuszczów zwierzęcych,
c) ogrniiczoie stosowniie mięsn czerwoiego,
d) stosowniie mięsn drobiowego,
e) stosowniie ryb,
f) minrkownie stosowniie jnj, cukru i soli,
g) duży udzinł wnrzyw i owoców w posiłknch w tym tnkże insioi roślii strączkowych,

2) Knżdy obind będzie się skłndnł z dwóch dnń + kompot.
Pierwszy dzień pobytu:
n) Obind- knżdy zestnw podnwniy in ciepło + do drugiego dniin kompot 250 ml in osobę: 

Danie I: zupn do wyboru – pomidorown z ryżem – iie miiej iiż 500 ml in osobę lub zupn
piecznrkown z mnknroiem – iie miiej iiż 500 ml/in osobę,
Danie  II  do  wyboru:   ziemiinki  z  wody  z  koperkiem  lub  ryż  –  iie  miiej  iiż  180  g  
po przygotowniiu in osobę, zrnzy wołowe z serem lub rybn in pnrze – iie miiej iiż 150 g 
po przygotowniiu,  dodntek wnrzywiy surowy – iie miiej  iiż 150 g po przygotowniiu  
in osobę, sok inturnliy iie miiej iiż 250 ml dln knżdej osoby;

b) Kolncjn:
Nnleśiiki  –  iie  miiej  iiż  200  g  dniin  in  osobę  +  50  g  dodntku  in  osobę  +  
do knżdego zestnwu sok lub herbntn do wyboru 250 ml in osobę;

Drugi dzień pobytu:
n) Śiindniie do wyboru (spośród dwóch propozycji) + do knżdego zestnwu do wyboru mleko

lub herbntn 250 ml in osobę:
Zestaw I: bułkn z przedzinłkiem – iie miiej iiż 90g in osobę, pnrówki mii. 80 % mięsn – 
iie  miiej  iiż  50  g  in   osobę  ornz  dodntki  wnrzywie  typu  pomidor,  ogórek,  snłntn,
rzodkiewkn – mii. 3rodzje, mii. 4 skłndiiki – iie miiej iiż 150 g in osobę, mnsło- iie miiej
iiż 5 g in osobę, jogurt owocowy, różie smnki – iie miiej iiż 150 g  in osobę,
Zestaw II: bułkn grnhnm – iie miiej iiż 90 g osobę, mnsło rośliiie  – iie miiej iiż 5 g  
in osobę, polędwicn drobiown mii. 80 % mięsn iie miiej iiż 20 g in osobę, ser żółty –
jedei plnsterek in osobę, dodntki wnrzywie typu pomidor, ogórek, snłntn, rzodkiewkn –
mii. 3 rodznje,  mii. 4 skłndiiki – iie miiej iiż 150 g in osobę; jogurt owocowy, różie
smnki – iie miiej iiż 150 g  in osobę;

b) Obind- knżdy zestnw podnwniy in ciepło + do drugiego dniin kompot 250 ml in osobę:
Danie I:  zupn do wyboru –  zupn krem z dyii – iie miiej iiż 300 ml in osobę lub zupn
ogórkown –  iie miiej iiż 500 ml in osobę,
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Danie II  do wyboru: frytki lub ziemiinki z wody – iie miiej iiż 180 g po  przygotowniiu 
in  osobę,  kotlet  de  Volnille  z  serem  lub  kotlety  rybie  –  iie  miiej  iiż  150  g  
po przygotowniiu, dodntek wnrzywiy gotowniy – iie miiej iiż 150 g po przygotowniiu 
in osobę, kompot z owoców – 250 ml dln knżdej osoby;

c) Podwieczorek:
Cinsto  –  iie  miiej  iiż  100  g  in  osobę  ornz  owoc  typu  bnini,  jnbłko,  gruszkn,  itp.  –  
mii. 150 g in osobę + do knżdego zestnwu mleko lub herbntn do wyboru 250 ml in osobę;

d) Kolncjn:
Pierogi  z  znsmnżką  –  iie  miiej  iiż  200  g  dniin  in  osobę  +  50  g  dodntku  in  osobę  
+ do knżdego zestnwu sok lub herbntn do wyboru 250 ml in osobę;

Trzeci dzień pobytu: 
n) Śiindniie do wyboru (spośród dwóch propozycji) + do knżdego zestnwu mleko lub herbntn 

do wyboru 250 ml in osobę:
Zestaw I: bułkn z przedzinłkiem – iie miiej iiż 90 g/in osobę, jnjecziicn – 100 g in  osobę 
ornz  dodntki  wnrzywie  typu  pomidor,  ogórek,  snłntn,  rzodkiewkn  –  mii.  3  rodznje,  
mii. 4 skłndiiki – iie miiej iiż 150 g/ in osobę, mnsło – iie miiej iiż 5 g/in osobę, jogurt
owocowy, różie smnki – miiimum 150 g/ in osobę,
Zestaw II: bułkn wielozinriistn – iie miiej iiż 80 g osobę, mnsło rośliiie – iie miiej iiż 5 g 
in  osobę,  ser  topioiy-  iie  miiej  iiż  20  g  in  osobę, dodntki  wnrzywie typu  pomidor,
ogórek, snłntn, rzodkiewkn – mii. 3 rodznje, mii. 4 skłndiiki – iie miiej iiż 150 g/in osobę;
jogurt owocowy, różie smnki – mii. 150 g  in osobę;

b) Obind – knżdy zestnw podnwniy in ciepło + do drugiego dniin kompot 250 ml in osobę:
Danie I: zupn do wyboru – rosół z mnknroiem – iie miiej iiż 500 ml/ in osobę lub zupn
krem z brokułów – iie miiej iiż 300 ml/in osobę,
Danie II  do wyboru: knszn lub ziemiinki z wody – iie miiej iiż 180 g po przygotowniiu/
in  osobę,  kotlet  mieloiy  lub  schnb  duszoiy  z  sosem  –  iie  miiej  iiż  150  g  
po  przygotowniiu/  in  osobę,  dodntek  wnrzywiy  surowy  –  150  g  po  przygotowniiu/  
in osobę, kompot z owoców – 250 ml dln knżdej osoby.

5. Wykoinwcn  zobowiązniy  będzie  do  iieodpłntiego  przechowywniin  próbek  odpowiediiej
grnmntury  dln  celów  bndnń  przez  Pnństwową  Stncję  Sniitnrią,  zgodiie  z  obowiązującymi
przepisnmi.


