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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

                                                     

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pływania 

korekcyjnego 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.  

Zajęcia pływania korekcyjnego przeznaczone są dla dzieci u których postawa ciała jest 

wadliwa (garbią się) lub które posiadają stwierdzone przez lekarza wady  

w obrębie tułowia (plecy okrągłe, wklęsłe, skoliozę, pogłębioną kifozę itp.). Zajęcia mogą 

mieć również charakter profilaktyczny, w celu zapobiegania powstawaniu wad postawy oraz 

wyrabiania i utrwalania nawyków prawidłowej postawy. 

 

 

1. Prowadzenie grupowych zajęć pływania korekcyjnego: 

 

a) Projekt zakłada zajęcia dla łącznie 50 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. 

b) Zajęcia pływania korekcyjnego prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 

10 osób.  

c) Zajęcia odbywają się na terenie miasta Łodzi. 

d) Jeden instruktor może prowadzić zajęcia jednorazowo tylko z jedną grupą. 

e) Cały cykl zajęć korekcyjnych przypadający na jedną osobę obejmuje 9 zajęć. 

f) Czas trwania pojedynczych zajęć wynosi 45 minut (czas spędzony w wodzie). 

g) Łączna ilość godzin pracy instruktorów /jednostek rozliczeniowych/ wynosi 

50x9=450. 

h) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu zajęć 

uwzględniającego daty, godziny i miejsce prowadzenia zajęć oraz do 

przedstawienia go Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 5 dni roboczych 

od wyboru oferty. 

i) Zajęcia pływania korekcyjnego to zajęcia prowadzone z grupami utworzonymi  

w wyniku naboru organizowanego przez Zamawiającego. 

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

k) Zamawiający dopuszcza korzystanie z różnych pływalni z zastrzeżeniem, że jedna 

pływalnia dla jednej grupy w trakcie trwania jej kursu, dla drugiej druga pływalnia 

przez cały okres kursu.  

l) Dozwolona jest zmiana lokalizacji 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. 

m) 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. 

n) Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego sprawdzania listy obecności  

na zajęciach i przedłożenia jej kopii w wersji elektronicznej Zamawiającemu  

w ciągu 2 dni od zakończenia zajęć. 

o) Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia przed przystąpieniem do zajęć 

stanu bezpieczeństwa miejsca prowadzenia zajęć. 
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p) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu sportowego potrzebnego do 

przeprowadzenia zajęć.  

q) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kursantom wyprawki pływackiej  

w skład której wchodzą: kostium (odpowiedni do płci i rozmiaru), klapki, okularki 

i czepek. Zamawiający dostarczy Wykonawcy informacje potrzebne do zakupu 

wyprawek (rozmiaru i płci kursantów) najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem 

pierwszych zajęć. 

r) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na koniec każdego 

cyklu składającego się z 9 spotkań sprawozdanie z realizacji usługi zawierające 

opisowe ujęcie przebiegu zajęć i osiągnięte rezultaty. 

s) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu każdego cyklu (9 spotkań) do 

przygotowania dla każdego uczestnika wytycznych, mających na celu pomoc  

w pracy nad korygowaniem istniejących wad oraz w utrzymaniu nawyków 

prawidłowej postawy ciała. 

t) Zmiany oraz zastępstwa osób prowadzących zajęcia powinny być ustalane z osobą 

wyznaczoną przez Zamawiającego. 

u) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

prowadzonych zajęć. 

v) Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego kontrolowania należytego 

wykonania usługi przez Wykonawcę poprzez obecność na zajęciach. 

w) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom zajęć podstawowego 

ubezpieczenia NNW – suma ubezpieczenia minimum 30 000 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


