
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi                                                  telefon:  (42) 685 63 42  lub  (42) 685 63 43 

90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a                                                                                                          fax.  (42) 632 41 30 

 

Projekt „Razem z rodziną” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                                               Załącznik nr 1 do umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do  zapewnienia  transportu autokarem klimatyzowanym 

dla wszystkich uczestników grupy na miejsce pobytu i jej powrót w dniu zakończenia 

warsztatów. 

1) Autokar musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa zawartych  

w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r. Nr 1137 ze zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym 

określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz.  305). 

2) W przypadku wystąpienia awarii autokaru uniemożliwiającej jego dalszą jazdę 

oraz szybką i niezwłoczną naprawę wykonawca zobowiązuje się do podstawienia 

na koszt własny innego autokaru w czasie nieprzekraczającym 2 godzin  

od wystąpienia awarii, który gwarantuje dojazd do miejsca docelowego. 

3) W przypadku awarii obsługa jest zobowiązana do natychmiastowego 

powiadomienia o awarii przedstawiciela Zamawiającego.   

4) Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających z awarii 

autokaru. 

5) Planowany wyjazd – zbiórka w piątek w godzinach porannych – parking przy 

Aquaparku Fala al. Unii Lubelskiej 4, planowany powrót do Łodzi w poniedziałek 

w godzinach wieczornych – parking przy Aquaparku Fala al. Unii Lubelskiej 4. 

2. Warsztaty przeprowadzone zostaną w ośmiu 4 – dniowych turach, w każdej turze udział 

weźmie grupa  30 osób (w tym dorośli i dzieci); przy czym dopuszcza się, w porozumieniu 

z Wykonawcą, który  będzie  realizował  zadanie,  dokonywanie  przesunięć w  ilości  osób  

w   poszczególnych  grupach,  z  zastrzeżeniem,  że  łączna  liczba  osób,  które skorzystają  

z warsztatów nie przekroczy 240. 

3. Każda tura rozpocznie się od wyjazdu w piątek, w godzinach porannych, skończy się  

w poniedziałek w godzinach popołudniowych; 

4. Dla każdej grupy zorganizowane zostaną: 

a) warsztaty edukacyjne dla dzieci prowadzone przez pedagoga (4 dni x 8 godzin 

edukacyjnych każdego dnia), 

b) warsztaty dla rodziców  z elementami pracy własnej prowadzone przez psychologa  

i psychoterapeutę (4 dni x 8 godzin edukacyjnych każdego dnia). 

5. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma pakiet materiałów biurowych i edukacyjnych 

(zawierający co najmniej: notatnik/skoroszyt/zeszyt, długopis, skrypt), 

6. Dopuszcza się łączenie terminu i/lub miejsca wyjazdu grup, jednak nie więcej niż 

dwóch w tym samym czasie i/lub miejscu, pod warunkiem, że każda z grup będzie miała 

osobno prowadzone zajęcia z pedagogiem dla dzieci oraz z psychologiem  

i psychoterapeutą dla dorosłych.  

7. Lista uczestników pierwszych dwóch grup zostanie przekazana Wykonawcy wybranemu 

do realizacji zadania w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, listy uczestników 

kolejnych grup będą przekazywane systematycznie, nie później niż 14 dni przed 

rozpoczęciem  każdej kolejnej tury.  

8.  Wykonawca realizujący zadanie do sprawozdania z jego realizacji dołączy: listy 

zbiorcze wszystkich osób uczestniczących w warsztatach wyjazdowych, listy obecności  
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z danych warsztatów, dziennik zajęć z danych warsztatów, dokumentację fotograficzną  

z przebiegu warsztatów. 

9. Zamawiający zastrzega, że Ośrodek, w którym realizowane będą warsztaty, musi  być 

położony na terenie województwa łódzkiego, musi dysponować pokojami 1,2,3 oraz 4 – 

osobowymi oraz łazienkami z kabinami prysznicowymi i WC w każdym pokoju. Pokoje  

i łazienki muszą być czyste, schludnie urządzone i umeblowane. Niedopuszczalne są 

pomieszczenia zagrzybione, brudne, zaniedbane. 

10. Ośrodek musi posiadać  stołówkę dopasowaną do wielkości grupy spełniającą 

wymagania sanitarno- higieniczne w zakładach żywienia zbiorowego. Stołówka musi być 

wyposażona w stoliki i krzesła i niedopuszczalne jest podawanie posiłków na zastawie 

jednorazowej – wyjątek stanowi serwis kawowy podawany w trakcie zajęć warsztatowych.  

Do serwowania posiłków Wykonawca będzie stosował zastawę w postaci sztućców ze stali 

nierdzewnej, nakryć stołowych z porcelany lub porcelitu. 

11. Na terenie całego ośrodka winien być zapewniony dostęp do Internetu 

bezprzewodowego Wi-Fi. Ośrodek musi posiadać pomieszczenia umożliwiające 

przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu  dostosowane do wielkości grup 

posiadające sprzęt niezbędny do przeprowadzenia projektu  typu rzutnik, ekran, flipchart 

oraz warunków pracy zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

zaplecza sanitarnego i higienicznego oraz środków czystości. 

12. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia oraz kadrze pełne wyżywienie (śniadanie, 

dwudaniowy obiad z deserem i kolację).  

13. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania posiłków o najwyższym 

standardzie na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z przepisami  

o bezpieczeństwie i normami HACCP, a także powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 149) oraz w przepisach wykonawczych. 

14. Przy przygotowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną oraz 

uwzględnić normy produktów. 

15. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego oraz 

wykonane ze świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. 

Wyklucza się mięso i przetwory z puszek konserwowych. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania posiłków, zgodnie  

z następującymi zasadami: 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie  

z zalecanym modelem żywienia o charakterze pro zdrowotnym poprzez: 

1) Stosowanie tłuszczów roślinnych, 

2) Ograniczone stosownie tłuszczów zwierzęcych, 

3) Ograniczone stosowanie mięsa czerwonego, 

4) Stosowanie mięsa drobiowego, 

5) Stosowanie ryb, 

6) Miarkowane stosowanie jaj, cukru i soli, 

7) Duży udział warzyw i owoców w posiłkach w tym także nasion roślin 

strączkowych. 

17. Do przeprowadzenia warsztatów Wykonawca zapewni następującą kadrę:  

1 pedagoga, 1 psychologa i 1 terapeutę dla każdej 30 osobowej grupy. Zatrudniona kadra 

będzie posiadała następujące kwalifikacje oraz doświadczenie:  

1) pedagog  i psycholog: wykształcenie wyższe kierunkowe  oraz certyfikaty/ 

zaświadczenia/ inne umożliwiające   przeprowadzenie danego wsparcia, posiadanie 

doświadczenia umożliwiającego przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne 

doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata. 
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2) psychoterapeuta: wykształcenie wyższe o  kierunku medycznym, społecznym lub 

humanistycznym, posiadanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności 

psychoterapeutycznych, posiadanie przynajmniej 4 letniego doświadczenia zawodowego. 

 

 


