
 
Załącznik nr 8 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Warunki dotyczące realizacji wszystkich części: 

1) Miejsce realizacji zamówienia: Rybczewice Drugie 121 /12 (Dom Nauczyciela). 

2) Pomieszczenia niezbędne do realizacji zamówienia zapewnia Zamawiający. 

3) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać będzie się na podstawie umowy zlecenia. 

4) Termin realizacji zadań od podpisania umowy do dnia 31.08.2021 r. 

5) Osoba prowadząca zajęcia/warsztaty oprócz pracy bezpośrednio z grupą docelową 

będzie: 

a) wykonywała swoje zadania w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie                     

z harmonogramem spotkań ustalonym z Koordynatorem projektu, 

b) terminowo i właściwe realizowała powierzone jej zadania projektowe, 

c) ewidencjonowała godziny i zrealizowane zadania dotyczące wykonywanych 

obowiązków w systemie miesięcznym, w sposób zgodny z obowiązującymi 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

d) przedstawiała dokumenty rozliczeniowe niezwłocznie po zakończeniu każdego 

miesiąca kalendarzowego, 

e) odpowiednio oznaczała (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji) 

dokumenty bezpośrednio związane z realizacją usługi, tj. korespondencję dotycząca 

projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych “wychodzących” od 

Wykonawcy, poprzez zamieszczanie odpowiednich logotypów oraz informacji 

współfinansowaniu, 

f) utrzymywała stały kontakt z Koordynatorem projektu oraz terminowo dostarczała 

wszystkie wymagane dokumenty i informacje, a także na bieżąco informował                   

o wszystkich zaistniałych problemach, 

g) przestrzegała obowiązków wynikających z realizacji umowy zlecenia, przepisów 

prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów, 

przestrzegał przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z zm). 

6) 1h zajęć/warsztatów = 60 min. 

7) Szczegółowy program poszczególnych części zamówienia oraz terminy zostaną  

uzgodnione z Koordynatorem projektu po podpisaniu umowy 

8) W ramach wykonania poszczególnych zadań Wykonawca własnym staraniem i na 

własny koszt zapewni (dodatkowo ponad wyżej opisane wymagania ogólne) spełnienie 

następujących wymagań: 

a) osoby biorące udział w realizacji zamówienia muszą mieć ukończone szkolenie                      

z zakresu równości szans i niedyskryminacji, 

b) Wykonawca zapewni inne niezbędne warunki związane z prawidłowym wsparciem 

dla ewentualnych  niepełnosprawnych uczestników projektu, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dokumentacji zdjęciowej prowadzonej 

usługi. 
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Nr części Nazwa Minimalny zakres/wymagania 

1 Poradnictwo prawne 

Czas trwania: od listopad 2018 r. do 31.08.2021 

r. 

Częstotliwość: miesiąc/3h = 105 h 

Zajęcia dostosowane do wieku uczestników. 

Zajęcia obejmować będą m.in.: 

porady w zakresie prawa rodzinnego, 

spadkowego, cywilnego, ubezpieczeń 

społecznych, udzielanie informacji na temat 

aktualnych możliwości otrzymania pomocy od 

różnych podmiotów. 

Prowadzący posiadający doświadczenie  

w prowadzeniu zajęć lub szkolenia z zakresu 

prawa oraz wykształcenie wyższe prawnicze 

2 Poradnictwo psychologiczne 

Czas trwania: od listopada 2018 r. do 

31.08.2021 r. 

Częstotliwość: miesiąc/9h = 306 h 

Zajęcia dostosowane do wieku uczestników. 

Zajęcia obejmować będą m.in.: 

1) wsparcie psychologiczne uczestników 

projektu  

2) diagnostyka profilaktyczna (zwiększenie 

świadomości pr., niwelowanie skutków 

poczucia bezradności, lęku i osamotnienia) 

Prowadzący posiadający doświadczenie  

w prowadzeniu wsparcia psychologicznego oraz 

wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu 

psychologii. 

3 
Zajęcia z instruktorem 

fitness/rehabilitantem 

Czas trwania: od listopada 2018 r. do 

31.08.2021 r. 

Częstotliwość: tydzień/4h (2x2h) = 592h 

Zajęcia dostosowane do wieku uczestników. 

Zajęcia obejmować będą m.in.: 

1) aerobik, jogę, 

2) nordic walking (podstawowe zasady 

nordic walking, marsze w grupie z 

instruktorem, treningi spacerowe, 

treningi intensywne), 

3) ćwiczenia ogólnorozwojowe (trening 

ogólnorozwojowy z wykorzystaniem 

urządzeń będących w posiadaniu klubu 

seniora: kije treckingowe, maty, piłki 

gimnastyczne, wałki, obciążniki, taśmy, 

piłki do masażu). 

Prowadzący posiadający doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć ogólnorozwojowych lub 

fitness oraz wykształcenie wyższe kierunkowe  

z zakresu wychowania fizycznego lub 

ukończony kurs instruktorski z zakresu rekreacji 

ruchowej lub sportu. 

Urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć 
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zapewnia Zamawiający. 

4 
Zajęcia z instruktorem terapii 

zajęciowej - kulinaria 

Czas trwania: od listopada 2018 r. do 

31.08.2021 r. 

Częstotliwość: 1 tydzień/4h (2x2h) = 592h 

Zajęcia dostosowane do wieku uczestników. 

Warsztaty obejmować będą m.in.: 

1) przygotowywanie i degustacje wybranych 

posiłków 

2) przekazanie podstawowych informacji na 

temat sposobów przyrządzania potraw i ich 

urozmaicania, a także ich wpływu na 

zdrowie. 

Prowadzący posiadający doświadczenie  

w prowadzeniu warsztatów kulinarnych oraz 

wykształcenie co najmniej średnie 

gastronomiczne. 

UWAGA! 

Wykonawca w ramach zamówienia zapewni 

składniki niezbędne do przygotowywania 

potraw w trakcie warsztatów dla wszystkich 

uczestników. Cenę składników należy 

skalkulować za cały okres trwania warsztatów 

i podać w formularzu ofertowym w odrębnej 

pozycji przy części 4. 

5 Szkolenie z pierwszej pomocy 

Czas trwania: 2019 r. -2020 r. 

Częstotliwość: 2 szkolenia/5h = 10h 

Zajęcia dostosowane do wieku uczestników. 

Szkolenie obejmować będzie m.in.: 

1) zajęcia w zakresie, wypadków 

komunikacyjnych, pomocy 

niemowlętom, dzieciom, osobom 

starszym – przy nagłych stanach i 

urazach, 

2) prowadzenie zajęć praktycznych, np. z 

wykorzystaniem przestrzeni np. 

parkingu itp., 

3) ćwiczenia praktyczne – praca z apteczką 

oraz manekinem do resuscytacji. 

Prowadzący posiadający doświadczenie w 

prowadzeniu szkoleń z pierwszej pomocy oraz 

wykształcenie kierunkowe lekarz lub ratownik 

medyczny. 

Urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć 

zapewnia Wykonawca. 

6 Warsztaty – bezpieczeństwo w sieci 

Czas trwania: 2019-2021 r. 

Częstotliwość: rocznie/60h = 180 h 

Zajęcia dostosowanie do wieku uczestników. 

Warsztaty obejmować będą m.in.: wykłady 

dotyczące bezpiecznego użytkowania Internetu, 

w tym: bezpieczne korzystanie z przeglądarek 

internetowych, bezpieczne szukanie informacji w 

Internecie, bezpieczeństwo haseł, bezpieczna 

bankowość elektroniczna. 

Prowadzący posiadający doświadczenie w 

prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa 
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w sieci oraz wykształcenie wyższe kierunkowe z 

zakresu informatyki. 

Urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć 

zapewnia Zamawiający. 

7 
Warsztaty zdrowy tryb życia – 

kosmetyki i higiena 

Czas trwania: od styczeń 2019 r. do 31.08.2021 

r. 

Częstotliwość: rocznie/16h = 48h 

Zajęcia dostosowane do wieku uczestników. 

Zajęcia obejmować będą m.in.: 

1) poznanie kosmetyków do makijażu; 

2) wybór odpowiednich produktów do 

pielęgnacji twarzy przed makijażem; 

3) poznanie wybranych technik 

makijażowych;  

4) nauka dobierania makijażu dla danej 

osoby; 

5) sposoby radzenia sobie z problemami 

cery wynikającymi z wieku i stanu 

zdrowia a także nauka podstawowych 

zabiegów pielęgnacyjnych  

i upiększających twarzy oraz stóp i dłoni. 
Prowadzący posiadający doświadczenie  

w prowadzeniu zajęć z zakresu kosmetologii 

oraz wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu 

kosmetologii lub wykształcenie co najmniej 

średnie i ukończony kurs specjalistyczny z 

zakresu kosmetologii. 

8 Warsztaty zdrowy tryb życia - diety  

Czas trwania: od styczeń 2019 r. do 31.08.2021 

r. 

Częstotliwość: rocznie/40h = 120h 

Zajęcia dostosowane do wieku uczestników. 

Zajęcia obejmować będą m.in.: 

1) porady dietetyka/lekarza; 

2) zasady zdrowego stylu życia; 

3) podniesienie wiedzy ogólnej  

i specjalistycznej w zakresie dietetyki  

z uwzględnieniem wieku uczestników; 

4) edukacja żywieniowa w zdrowiu i chorobie; 

Prowadzący posiadający doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć z zakresu zdrowego 

odżywiania i profilaktyki zdrowotnej oraz 

wykształcenie min. magisterskie na kierunku 

dietetyka 

9 

Warsztaty zdrowy tryb życia – 

symptomy chorób, profilaktyka 

zdrowotna 

Czas trwania: od styczeń 2019 r. do 31.08.2021 

r. 

Częstotliwość: rocznie/40h = 120h 

Zajęcia dostosowane do wieku uczestników. 

Zajęcia obejmować będą m.in.: 

1) porady lekarza/pielęgniarki; 

2) zasady zdrowego stylu życia; 

3) podniesienie wiedzy ogólnej w zakresie 

chorób i profilaktyki zdrowotnej 

z uwzględnieniem wieku uczestników. 
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Prowadzący posiadający doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej oraz wykształcenie co najmniej 

magisterskie na kierunku 

lekarskim/pielęgniarskim. 

 

 


