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Wstępny opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem

zamówienia

jest

zorganizowanie

warsztatów

kompetencji

psychospołecznych dla 32 uczestników projektu, w tym 15 osób niepełnosprawnych
w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
2. Zamawiający ze swojej strony podczas warsztatów zapewni 4 opiekunów.
3. Celem warsztatów jest wzmocnienie i wypracowanie kompetencji miękkich,
umiejętności komunikacyjnych, nauka rozwiązywania konfliktów oraz zarządzania
czasem.
Zamawiający

wymaga,

by

podczas

3

dniowych

warsztatów

kompetencji

psychospołecznych 32 uczestników projektu podzielono na co najmniej 2 grupy
szkoleniowe.
Czas trwania warsztatów dla każdej z grup winien wynosić nie mniej niż 20 godzin
dydaktycznych.
1 godzina dydaktyczna= 45 minut zegarowych.
W czas trwania szkolenia nie wlicza się przerw kawowych, przerw obiadowych,
ani też innych przerw technicznych.
4. Zamawiający wymaga:
1) Opracowania programu warsztatów w wymiarze 20 godzin uwzględniającego
cel warsztatów.
2) Zapewnienia min. 2 osób prowadzących warsztaty, posiadających odpowiednie
kwalifikacje do przeprowadzenia warsztatów, które posiadają kwalifikacje
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie umożliwiające realizację warsztatów.
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Kwalifikacje i umiejętności wykładowców powinny być adekwatne do zakresu
programowego prowadzonych przez nich zajęć.
3) Zapewnienia wszelkich materiałów i artykułów biurowych czy piśmienniczych
przewidzianych programem warsztatów w ilości koniecznej do przeprowadzenia
warsztatów dla każdego uczestnika.
4) Przygotowania i druku materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika
warsztatów z naniesionymi odpowiednio logotypami, których wzór Wykonawca
otrzyma od Zamawiającego: (program i harmonogram warsztatów, materiały
szkoleniowe, długopis, notatnik, dodatkowe multimedialne lub/i papierowe
materiały dydaktyczne) oraz jeden komplet tak przygotowanych materiałów
dla Zamawiającego.
5) Zapewnienia uczestnikom i opiekunom:
a) 2 noclegów w hotelu min. 3* lub ośrodku szkoleniowym o standardzie hotelu
min. 3* w miejscu atrakcyjnym turystycznie na terenie województwa
łódzkiego dla 36 osób w terminie: maj 2013 r.,
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, jednak nie więcej
niż do 38 osób i nie mniej niż 32 osób,
c) Zamawiający wymaga zapewnienia pokoi dwuosobowych z pełnym węzłem
sanitarnym (prysznic, umywalka, oraz WC), TV.
Łóżka w pokojach dwuosobowych powinny być oddzielone od siebie
i stanowić odrębne posłania.
d) Zamawiający wymaga zapewnienia na terenie hotelu/ ośrodka szkoleniowego,
w którym będzie zakwaterowanie, min. 2 sal szkoleniowych na wyłączność
grupy przez cały czas trwania usługi, wyposażonej w:
 stoły i

krzesła, w ilości

dostosowanej

do liczby uczestników,

z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia,
 flipchart,
 sprzęt audio- video,
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 rzutnik multimedialny i ekran.
Sale powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadać
odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie, wentylację lub klimatyzację oraz
warunki sanitarne.
6) Zapewnienie pełnego wyżywienia uczestnikom oraz opiekunom w każdym dniu
szkolenia tj. 2 śniadania, 3 dwudaniowe obiady, 3 kolacje i min. 2 przerwy
kawowe.
 2 śniadania w formie szwedzkiego stołu (w tym co najmniej: pieczywo ciemne
i jasne, 2 dania ciepłe np.: parówki, jajecznica, wędliny różne, sery różne,
masło, dżemy, płatki śniadaniowe, mleko ciepłe i zimne, świeże warzywa
i owoce, bez ograniczeń: soki, woda mineralna, kawa, herbata);
 3 dwudaniowe obiady z deserem (w tym co najmniej: zupa, mięso różne,
ziemniaki/ ryż/ makaron/ kasza, gotowane jarzyny, surówki, bez ograniczeń:
soki, woda mineralna, kawa, herbata);
 3 kolacje integracyjne (w tym co najmniej: pieczywo ciemne i jasne,
przystawki różne- co najmniej 4 rodzaje, danie ciepłe, wędliny różne, sery
różne, masło, świeże warzywa i owoce, bez ograniczeń: soki, woda mineralna,
kawa, herbata);
 min. 2 przerwy kawowe w każdym dniu szkolenia, podczas których
uczestnikom zostanie zapewniona kawa, herbata, soki, woda mineralna, oraz
ciastka i świeże owoce;
 Zamawiający wymaga, by w drugim dniu pobytu Wykonawca zorganizował
ognisko/ grill, podczas którego zostaną podane np.: kiełbaski, kaszanka, mięsa,
szaszłyki, pieczywo jasne i ciemne, warzywa, herbata, soki.
7) Zapewnienie transportu uczestnikom warsztatów oraz opiekunom, ze Zduńskiej
Woli do miejsca pobytu i z powrotem autokarem dostosowanym do liczby
zgłoszonych osób.
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a) Wyjazd spod siedziby Zamawiającego w pierwszym dniu warsztatów
o godz. 07.00.
b) Przewoźnik musi posiadać uprawnienia do przewozu osób.
5. Ponadto:
1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie uczestników oraz
opiekunom w drodze na warsztaty, podczas ich trwania i z powrotem. Koszt
ubezpieczenia NNW należy ująć w koszcie usługi.
2) Wykonawca opłaci także taksę klimatyczną za wszystkich uczestników oraz
opiekunów, jeśli będzie to wymagane na podstawie przepisów lokalnych
obowiązujących w miejscu położenia hotelu/ ośrodka szkoleniowego.
3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność co najmniej 1 osoby
pełniącej funkcję opiekuna grupy w hotelu/ ośrodku szkoleniowym, która zapewni
świadczenie usługi na odpowiednim poziomie zgodnie z zawartą Umową.
4) Wykonawca zapewni nieodpłatnie uczestnikom warsztatów zwiedzanie atrakcji
turystycznych okolicy (w przypadku istniejących np.: zabytki, muzea, skanseny
itp.) oraz możliwość skorzystania z różnorodnych kulturalnych i rekreacyjnych
form spędzania czasu poza warsztatami (np.: boiska do gry, basen, siłownia, gry
i zabawy zespołowe, itp.).
5) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu oznakowanie miejsca
pobytu oraz sal, w których prowadzone będą zajęcia, logo Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,
nazwą realizatora, nazwą programu i tytułem projektu.
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