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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

Numer sprawy: 28/2019 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 

warsztatów robotyki dla podopiecznych z 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: 

80530000 – 8 Usługi szkoleniowe  

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy obejmuje: 

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów robotyki dla 100 osób w wieku 6-13 lat. 

2) Jeden cykl warsztatów obejmuje 7,5 godziny na grupę (5 spotkań po 90 minut – każde 

spotkanie). 

3) Warsztaty robotyki realizowane będą w formie zajęć grupowych jednorazowo 

przeznaczonych dla 10 osób podzielonych pod względem wieku. 

4) Uczestnicy będą pracować w dwuosobowych zespołach. 

5) Łączna ilość godzin  wynosi 10 grup x 7,5 godziny/gr. – 75 godzin. 

6) Każde zajęcia będą prowadzone przez dwóch instruktorów. 

7) Planowany termin przeprowadzenia warsztatów: sierpień - listopad 2019 r. 

8) Zajęcia muszą mieć formę warsztatów, na których uczestnicy samodzielnie pod okiem 

instruktorów konstruują mechanizmy, maszyny oraz roboty, które wyposażone w silniki, 

czujniki mogą zostać zaprogramowane i wprawione w ruch. 

9) Zajęcia w dni robocze okresu szkolnego będą odbywać się w przedziale godzinowym 

16.00 – 20.00, natomiast w dni robocze okresu wakacyjnego oraz w weekendy  

w przedziale godzinowym 10.00 – 20.00. 

10) Zajęcia dla 4 grup będą prowadzone w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 

udostępnionym Wykonawcy bezpłatnie, zlokalizowanym na terenie Łodzi.  

11) Zajęcia dla 6 grup będą prowadzone w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę 

zlokalizowanym na terenie Łodzi. 

12) Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy otrzyma od 

Zamawiającego wykaz miejsc (dla 4 grup), w których będą prowadzone warsztaty 

robotyki.  

13) Warsztaty robotyki prowadzone będą z grupami utworzonymi w wyniku naboru 

organizowanego przez Zamawiającego. 



 

 

14) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu i planu prowadzonych 

zajęć uwzględniającego daty, godziny prowadzenia zajęć oraz imię i nazwisko 

prowadzącego zajęcia i przedstawienia go Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 

10 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć . 

15) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzania list obecności na 

zajęciach i przesłania ich w formie scanu Zamawiającemu w ciągu 2 dni od dnia 

przeprowadzenia zajęć. 

16) Zajęcia powinny być prowadzone w atrakcyjnej i ciekawej dla uczestników formie. 

17) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podczas warsztatów materiałów 

szkoleniowych niezbędnych do udziału w zajęciach. 

18) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom warsztatów dla 6 grup 

miejsca szkolenia zlokalizowanego na terenie Łodzi i wyposażonego w ławki/stoliki dla 

każdego uczestnika warsztatów. 

19) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, osobie wyznaczonej przez Zamawiającego, 

na koniec warsztatów każdej grupy sprawozdanie z prowadzonych zajęć z informacją 

dotyczącą zrealizowanego programu. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykwalifikowanej kadry do prowadzenia 

warsztatów robotyki tj. min. 2 osoby, które każda posiada  doświadczenie  

w prowadzeniu warsztatów robotyki tj. zrealizowała w okresie 3 ostatnich lat min. 1 

warsztat robotyki dla dzieci/młodzieży. 

21) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde warsztaty sprzętu 

niezbędnego do prowadzenia warsztatów tj.: 

• minimum 5 laptopów i/lub tabletów (jeden na zespół dwuosobowy) spełniający 

minimalne parametry aplikacji i pomocy edukacyjnych używanych podczas zajęć, 

• oprogramowanie, dostęp do gier i aplikacji niezbędnych do realizacji zajęć dla 

uczestników, 

• kompleksowe pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć(tj. klocki). 

22) Na zakończenie zajęć Wykonawca rozda uczestnikom warsztatów dokument 

potwierdzający ukończenie przedmiotowych warsztatów tj. certyfikat lub 

zaświadczenie. 

23) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzonych 

zajęć. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników 

podczas trwania zajęć.  

24) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania należytego wykonania usługi 

przez Wykonawcę poprzez obecność na warsztatach. 

25) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego w przypadku przebywania 

prowadzącego w stanie uniemożliwiającym  prawidłowe wykonanie obowiązków  



 

 

(np. w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających) oraz do 

niezwłocznego odsunięcia  takiej osoby od prowadzenia zajęć i zapewnienia właściwej 

opieki uczestnikom warsztatów na czas trwania zajęć.  

26) W przypadku zajęć niezrealizowanych z winy Wykonawcy, w przypadku o którym 

mowa w § 1 ust. 1 pkt 25) Wykonawca przedstawi inny termin zajęć po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 

 

 

 

………………………………….… ……………………………………………………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do  

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 


