
Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

Numer sprawy: 19/2019 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów 

ceramicznych dla dzieci z łódzkiej Pieczy Zastępczej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łodzi w ramach projektu „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin 

zastępczych”.  

 

1. Cel warsztatów 

 

Warsztaty ceramiczne mają pełnić funkcje rozrywkowe, terapeutyczne i budujące relacje 

społeczne. Każde spotkanie będzie poświęcone rozwijaniu warsztatu ceramicznego  

i zdolności manualnych. Program obejmuje zajęcia grupowe oraz indywidualne. Podczas 

warsztatów grupowych dzieci mają przestrzeń do eksperymentowania, wyzwolenia 

wyobraźni, relaksu oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości. Spotkania indywidualne 

mają na celu integrację dzieci oraz ich opiekunów. Czas spędzony razem w pracowni 

podczas tworzenia wyrobów ceramicznych może być okazją do rozmów, wspólnej zabawy  

a wykonane prace miłą pamiątką wspólnie spędzonego czasu. 

 

2. Program i zakres merytoryczny warsztatów grupowych 

a) Liczba uczestników: 200 dzieci w wieku 6-10 lat. 

b) Zajęcia prowadzone będą w grupach liczących maksymalnie 10 osób. 

c) Lista uczestników warsztatów zostanie utworzona w wyniku naboru 

prowadzonego przez Zamawiającego. 

d) Jeden cykl warsztatów grupowych obejmuje 2 spotkania, każde po 2 godziny 

zegarowe. 

e) Łączna ilość godzin pracy /jednostek rozliczeniowych/ dla warsztatów grupowych 

wynosi 800. 

f) 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. 

g) Zajęcia będą odbywać się wg harmonogramu ustalonego we współpracy  

z Zamawiającym. 

h) Plan zajęć grupowych powinien uwzględniać zakres merytoryczny ujęty w Tabeli 

nr 1. 

i) Wszystkie prace przygotowane na zajęciach są własnością uczestników. 

j) Po zakończeniu ostatnich zajęć Wykonawca zobowiązany jest do wydania 

uczestnikom dyplomów ukończenia warsztatów. 



 

k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania należytego wykonania 

usługi przez Wykonawcę poprzez obecność na warsztatach. 

Tabela 1. Zakres merytoryczny zajęć grupowych 

 Czas trwania 

zajęć 
Opis 

Pierwsze  

spotkanie 
2h 

Zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą na 

temat pracy z gliną; własnoręczne wykonanie przez 

uczestników przedmiotów z tradycyjnej gliny przy 

użyciu koła garncarskiego. 

Drugie  

spotkanie 
2h 

Malowanie wykonanych przedmiotów angorami lub 

szkliwienie. 

 

3. Program i zakres merytoryczny warsztatów indywidualnych  

a) Program przewiduje 100 warsztatów indywidualnych dla dzieci w wieku 6-10 

lat wraz z ich opiekunami. 

b) Przez warsztaty indywidualne rozumie się zajęcia podczas których jeden 

instruktor przydzielony jest do jednego dziecka wraz z opiekunem.  

c) Lista uczestników warsztatów zostanie utworzona w wyniku naboru 

prowadzonego przez Zamawiającego. 

d) Łączna ilość godzin pracy /jednostek rozliczeniowych/ dla warsztatów 

indywidualnych wynosi 200. 

e) 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. 

f) Zajęcia będą odbywać się wg harmonogramu ustalonego we współpracy  

z Zamawiającym. 

g) Plan warsztatów indywidualnych powinien uwzględniać zakres merytoryczny 

ujęty w Tabeli nr 2. 

h) Wszystkie prace przygotowane na zajęciach są własnością uczestników. 

i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania należytego wykonania 

usługi przez Wykonawcę poprzez obecność na warsztatach. 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Zakres merytoryczny zajęć indywidualnych 

 
Czas trwania 

zajęć 
Opis 

Spotkanie 

indywidualne 
2h 

Program spotkań ustalany indywidualnie wg potrzeb i 

poziomu zaawansowania uczestników (lepienie i 

toczenie na kole garncarskim lub malowanie  

i szkliwienie prac).  

 

j) Łączna liczba jednostek rozliczeniowych dla warsztatów indywidualnych  

i grupowych wynosi 1000. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą, przez wykwalifikowanego 

prowadzącego warsztaty rozumie się osobę, która:  

a) posiada minimum dwuletnie doświadczenie w pracy twórczej w dziedzinie 

ceramiki, 

b) posiada minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi, 

c) posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów o tematyce stanowiącej 

przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia miejsca prowadzenia warsztatów (tj. 

profesjonalnie wyposażonej pracowni ceramiki zlokalizowanej w Łodzi) dla wszystkich 

warsztatów indywidualnych oraz dla 400 jednostek rozliczeniowych (50%) warsztatów 

grupowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pozostałych zajęć grupowych (50%)  

w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, na terenie Łodzi.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany podziału procentowego dotyczącego 

miejsca prowadzenia zajęć. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów i narzędzi potrzebnych do 

przeprowadzenia warsztatów (glina, szkliwa, angoby, tlenki, narzędzia, wypały, koło 

garncarskie). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania we współpracy z osobą wyznaczoną 

przez Zamawiającego harmonogramu prowadzonych zajęć uwzględniającego daty, 

godziny oraz miejsca prowadzenia warsztatów, a Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmiany harmonogramu zajęć, przy czym Wykonawca zostanie 

poinformowany o takiej zmianie na 10 dni przed planowaną zmianą. 

7. Harmonogram zajęć zostanie przygotowany przez Wykonawcę w terminie do 10 dni 

od dnia podpisania umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wysuszenia i wypalenia prac uczestników po 

każdych zajęciach a w przypadku zajęć prowadzonych w miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego, również do ich transportu z miejsca prowadzenia zajęć do 

siedziby Wykonawcy (pracowni ceramiki). 



9. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania uczestników o terminie odbioru 

gotowych prac. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom warsztatów napojów 

zimnych (woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe) oraz ciastek typu 

kruche, pierniki, etc.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania list obecności na każdych zajęciach 

oraz przekazania ich kopii Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do 2 

dni roboczych od zakończenia zajęć. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić, osobie wyznaczonej przez 

Zamawiającego, sprawozdania podsumowujące warsztaty grupowe sporządzane dla 

każdej grupy z informacją dotyczącą zrealizowanego programu, oraz zbiorcze 

sprawozdanie podsumowujące sporządzone po zrealizowaniu wszystkich zajęć 

indywidualnych. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego przekazywania dokumentacji 

Zamawiającemu. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

prowadzonych zajęć. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


