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Załącznik A do Ogłoszenia/ 

załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umownych/umowy 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zorganizowanie opieki dla dzieci uczestników/uczestniczek 

projektu Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dziennej opieki dla dzieci 

wraz z zorganizowaniem dla nich zajęć podczas udziału ich rodziców/opiekunów 

w zajęciach realizowanych w ramach ww. projektu. 

UWAGA: 

Zamawiający informuje, że wśród dzieci, które będą korzystać z opieki, będą mogły 

znaleźć się dzieci wymagające specyficznego podejścia ze strony opiekunów/ 

opiekunek ze względu na stan ich zdrowia, np. ADHD, zespół Aspergera, 

niepełnosprawność intelektualną. 

Wymagany termin realizacji zamówienia 

od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.03.2022 r. 

do dnia 16.12.2022 r. 

Miejsce odbywania opieki 

Zamawiający wymaga, aby opieka została zorganizowana w Bytomiu, 

w pomieszczeniu znajdującym się w odległości do 2,5 km (trasa piesza) od siedziby 

Zamawiającego, tj. budynku MOPR Bytom ul. Strzelców Bytomskich 16 (weryfikacja 

odległości nastąpi na podstawie ogólnodostępnych portali umożliwiających 

sprawdzenie odległości, np. maps.google.pl). 

UWAGA: 

1. Dokładny adres miejsca świadczenia opieki/zajęć oraz miejsca zabaw 

na wolnym powietrzu (kryterium oceny ofert) Wykonawca wskaże w formularzu 

oferty. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsc, 

w których będzie świadczona opieka/zajęcia, w celu potwierdzenia ich zgodności 

z zapisami Ogłoszenia. 

3. W przypadku wskazania miejsca zabaw na wolnym powietrzu, Wykonawca będzie 

zobowiązany do korzystania z niego, tj. organizowania tam zajęć dla dzieci w dni, 

w których będą panowały sprzyjające warunki atmosferyczne do spędzania czasu 
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na wolnym powietrzu po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dzieci. Wykonawca 

będzie zobowiązany - we własnym zakresie - na bieżąco uzyskiwać taką zgodę 

od rodziców/opiekunów). 

W RAMACH ŚWIADCZENIA OPIEKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY 

DO ZAPEWNIENIA W KAŻDYM DNIU OPIEKI: 

1) co najmniej 2 opiekunów/opiekunki posiadających minimum półroczne 

doświadczenie w sprawowaniu opieki nad dziećmi bądź prowadzeniem zajęć 

dla dzieci, przy czym co najmniej jedna z tych osób musi posiadać kwalifikacje 

uprawniające do sprawowania opieki nad dziećmi, tj. kwalifikacje opiekuna/-ki 

dziecięcej lub/i pielęgniarki/położnej lub/i nauczyciela wychowania 

przedszkolnego/nauczania początkowego lub/i nauczyciela edukacji/pedagogiki 

przedszkolnej/wczesnoszkolnej lub/i pedagoga opiekuńczo wychowawczego/ 

resocjalizacyjnego lub/i pedagoga wczesnej edukacji lub/i psychologa 

dziecięcego; 

UWAGA: 

Osoby skierowane do realizacji zamówienia nie mogą figurować w Rejestrze 

Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o których mowa w ustawie 

z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.152); 

2) pomieszczenia dostosowanego do prowadzenia zajęć dla dzieci, 

w obrębie którego zostanie zapewniona co najmniej przestrzeń do zabawy, 

do odpoczynku (np. leżaki, materace) i do spożywania posiłków. 

Ww. pomieszczenie/-a musi/muszą posiadać odpowiednie warunki sanitarne, 

jakościowe, spełniające wymogi bezpieczeństwa, dostęp do naturalnego światła 

słonecznego oraz środki do dezynfekcji; 

3) sanitariatów dostosowanych do potrzeb dzieci, tj. posiadających niezbędne 

wyposażenie takie jak: nocnik, nakładka na sedes, przewijak oraz wyposażonych 

w środki higieny, takie jak: mydło, ręczniki, chusteczki nawilżane; 

4) pomieszczenia (przestrzeni), w którym można bezpiecznie i nieodpłatnie 

pozostawić wózki dziecięce. Ww. pomieszczenie winno być zlokalizowane 

w miejscu pozbawionym barier architektonicznych; 
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5) pomocy dydaktycznych oraz sprzętu do prowadzenia zajęć dla dzieci 

w zależności od ich wieku, stopnia rozwoju oraz potrzeb psychicznych 

i fizycznych, tj. zabawek, gier, książek, różnorodnych materiałów do zajęć 

plastycznych, sprzętu sportowego, sprzętu do odtwarzania muzyki itp. 

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Opieka będzie sprawowana w ramach 2 modułów: 

a) MODUŁ I - opieka/zajęcia dla dzieci do lat 5 w okresie roku szkolnego. 

Zamawiający przewiduje, że z opieki w ramach modułu I dziennie będzie 

mogło korzystać od 1 do 3 dzieci w wieku od około 1 roku do około 5 lat. 

Faktyczna liczba dzieci objętych opieką uzależniona będzie od bieżących 

potrzeb uczestników/uczestniczek projektu, jednakże z doświadczenia 

Zamawiającego wynika, że najczęściej z opieki korzysta około 2 dzieci. 

Opieka musi być świadczona od dnia 01.03.2022 r. do dnia 24.06.2022 r. 

oraz od dnia 01.09.2022 r. do dnia 16.12.2022 r. 

Prognozowana liczba dni opieki w trakcie realizacji umowy będzie 

wynosić około 50 dni. 

b) MODUŁ II - opieka/zajęcia dla dzieci do lat 10 w okresie wakacji. 

Zamawiający przewiduje, że z opieki w ramach modułu II dziennie będzie 

mogło korzystać od 1 do 20 dzieci w wieku od około 1 roku do około 10 lat. 

Faktyczna liczba dzieci objętych opieką uzależniona będzie od bieżących 

potrzeb uczestników/uczestniczek projektu, jednakże z doświadczenia 

Zamawiającego wynika, że najczęściej z opieki korzysta około 8 dzieci. 

Opieka musi być świadczona od dnia 25.06.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. 

Prognozowana liczba dni opieki w trakcie realizacji umowy będzie 

wynosić około 10 dni. 

2. Opieka w ramach obu modułów musi być zapewniona w dni robocze, 

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz incydentalnie 

do 17:00, jeśli będzie to wynikać z potrzeb Zamawiającego. 

Z uwagi na zróżnicowany charakter działań przewidzianych dla rodziców/ 

opiekunów, dzieci mogą w ciągu dnia korzystać z opieki w różnych godzinach. 

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie szczegółowych 

harmonogramów sporządzanych i przekazywanych w wersji elektronicznej lub 

pisemnej przez Zamawiającego w cyklach miesięcznych (dotyczy obu modułów).  
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W harmonogramie Zamawiający wskaże dni, w których należy zapewnić opiekę 

oraz przekaże listę dzieci, które będą korzystały z opieki w tym okresie. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji ze zgłoszonego w harmonogramie 

dnia opieki z dwudniowym wyprzedzeniem bez ponoszenia kosztów 

przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający będzie dokonywał bieżącej 

aktualizacji harmonogramu pod względem liczby dzieci, które będą korzystały 

z opieki. Powyższe zmiany będą następowały poprzez elektroniczne lub pisemne 

powiadomienie drugiej strony. 

5. W sytuacji, gdy rodzice/opiekunowie mimo wcześniejszej deklaracji 

i uwzględnienia tego w harmonogramie opieki, nie przyprowadzą dzieci do miejsca 

sprawowania opieki, w efekcie czego w danym dniu z opieki nie skorzysta żadne 

dziecko, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za gotowość do świadczenia usługi. 

Zapłata za gotowość do świadczenia usługi wyniesie 50% stawki za normalny 

dzień opieki, tj. 50% kosztu jednego dnia opieki wskazanego przez Wykonawcę 

w ofercie. 

6. Wykonawca każdorazowo będzie zobowiązany przed przyjęciem dziecka do opieki 

do zweryfikowania, czy dane dziecko w danym dniu zostało zgłoszone do opieki 

przez Zamawiającego. W razie rozbieżności Wykonawca będzie musiał 

niezwłocznie skontaktować się z Zamawiającym celem ustalenia, czy dane 

dziecko może skorzystać z opieki w danym dniu. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zgłoszenia do opieki dzieci w przedziale 

wiekowym powyżej 5 lat w okresie trwania roku szkolnego (opieka nad dziećmi 

- MODUŁ I), tj. w sytuacji wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych i niezależnych 

od Zamawiającego, w szczególności w wyniku działań osób trzecich. Zgłoszone 

zapotrzebowanie będzie odbywało się na zasadach określonych powyżej. 

WYŻYWIENIE 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dla każdego dziecka, które będzie 

korzystało z opieki w danym dniu, urozmaicone wyżywienie odpowiednie do wieku 

dziecka i jego potrzeb żywieniowych, polegające na przygotowaniu i zaserwowaniu 

w trakcie opieki posiłków w skład, których będzie wchodzić: 

a) śniadanie (np. kanapka, rogalik, ciasteczka, owoce, serek/jogurt owocowy), 

b) obiad w formie zupy i drugiego dania (Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

serwowania ciepłego posiłku w formie dań gotowych typu fast food oraz instant). 
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Wykonawca zapewni również dzieciom dostępność napojów (np. woda mineralna 

niegazowana, sok, herbata) bez ograniczeń. 

UWAGA: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia specjalnego wyżywienia 

ze względu na potrzeby dzieci (np. z powodu alergii, choroby). W takim przypadku 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej konieczności oraz wskaże terminy, 

liczbę i rodzaj specjalnych posiłków. 

PROGNOZOWANA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA 

1. Prognozowana liczba dni opieki w trakcie realizacji umowy w ramach modułu I 

będzie wynosić około 50 dni, zaś w ramach modułu II około 10 dni, co daje 

łącznie około 60 dni opieki. 

2. Prognozowana liczba posiłków (śniadanie i obiad) w trakcie realizacji umowy 

będzie wynosić około 325 porcji. 

UWAGA: 

a) Zamawiający zastrzega, że prognozowana liczba dni opieki jak wyżej 

w ramach obu modułów oraz prognozowana liczba posiłków może ulec zmianie 

w trakcie realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

gdyż będzie uzależniona od liczby dzieci zgłoszonych do korzystania z opieki 

przez swoich rodziców/opiekunów lub faktycznie korzystających z opieki. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności 

z tytułu praw do zapłaty lub odszkodowania, 

b) z uwagi na to, iż liczba dni opieki oraz posiłków ma charakter prognozowany, 

Zamawiający zastrzega sobie, przy zachowaniu cen jednostkowych i w ramach 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, prawo do zmiany liczby dni 

i posiłków. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, 

w szczególności z tytułu praw do zapłaty lub odszkodowania. 

WYMAGANIA DODATKOWE 

1. Wykonawca ubezpieczy dzieci podlegające opiece od następstw nieszczęśliwych 

wypadków w czasie sprawowania opieki/zajęć we wszystkich wskazanych 

miejscach świadczenia opieki. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić i prowadzić dokumentację 

wykonanych usług na zasadach i w formie wskazanych przez Zamawiającego. 


