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Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów 

terapeutycznych z udziałem koni 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. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

92000000-1 usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 

3. Ilość osób uczestniczących w zajęciach: 30. 

4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:  

a) zorganizowania transportu uczestników klimatyzowanym autokarem/busem z centrum 

Łodzi (Łódź, ul. Drewnowska 58), do miejsca prowadzenia zajęć i z powrotem, 

b) zapewnienia na czas trwania warsztatów ogrodzonego, posiadającego stabilne 

podłoże, wyposażonego w WC oraz w pomieszczenie socjalne ośrodka jeździeckiego,  

c) organizacji warsztatów mających na celu budowanie poczucia własnej wartości, 

poprawę samooceny i kondycji psychicznej oraz rozwijanie umiejętności poznawczych 

– praca nad koncentracją uwagi u uczestników warsztatów,  

d) przeprowadzenia warsztatów terapeutycznych z udziałem koni w terminie czerwiec – 

wrzesień 2019 r. dla łącznie 30 osób w wieku od 14 do 21 lat, 

e) realizacji warsztatów w dwóch turach przez dwa dni (sobota i niedziela) w godzinach 

9:00 – 18:00, (jedna grupa 15 - osobowa w sobotę, druga grupa 15-osobowa  

w niedzielę), 

f) przeprowadzenia warsztatów składających się z części teoretycznej i części 

praktycznej w wymiarze łącznie 18 godzin (9 godzin na grupę), 

g) sprawdzenia przed rozpoczęciem każdego dnia zajęć list obecności, 

h) zapewnienia wyżywienia z uwzględnieniem specjalnych wymagań dietetycznych 

(Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o wymaganiach dietetycznych na 10 

dni roboczych przed datą warsztatów)  dla uczestników warsztatów składającego się  

z obiadu (zupa + drugie danie) oraz kolacji (kanapki lub ognisko w zależności od 

warunków atmosferycznych), 

i) zapewnienie ciepłych (kawa, herbata) oraz zimnych napojów (woda, soki) dostępnych 

przez cały czas trwania warsztatów, 

j) zapewnienie podczas części praktycznej min. 8 koni przystosowanych do terapii, 

k) zapewnienia kadry składającej się z: 

- minimum dwóch instruktorów, z których każdy posiada uprawnienia z zakresu 

jeździectwa naturalnego oraz doświadczenie w prowadzeniu warsztatów komunikacji  

z koniem,  

- minimum jednego psychologa posiadającego wykształcenie wyższe psychologiczne, 

- min. jedną osobę odpowiedzialnej za koordynowanie warsztatów terapeutycznych 

pod względem logistycznym. 

l) przygotowania do akceptacji harmonogramu warsztatów w terminie najpóźniej 15 dni 

roboczych przed rozpoczęciem warsztatów, 



 

 

m)  zapewnienia uczestnikom warsztatów ubezpieczenia NNW na czas podróży i pobytu   

w ośrodku na kwotę nie mniejszą niż 30 tys. zł i przedstawienia polisy Zamawiającemu 

najpóźniej na 2 dni przed terminem warsztatów terapeutycznych, 

n) wystawienia na zakończenie warsztatów dyplomów ukończenia szkolenia i wydania ich 

uczestnikom,  

o) zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć a w razie wypadku 

zapewnienie poszkodowanemu opieki i sprowadzenie fachowej pomocy oraz 

niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, 

p) sporządzenia protokołu z przeprowadzonych zajęć i przedłożenia go Zamawiającemu 

wraz z dokumentacją fotograficzną z warsztatów w formie elektronicznej na płycie CD 

lub pendrive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


