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Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

Nowe usługi społeczne w projekcie – Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów 
 
1. Zamawiający 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie – jednostka organizacyjna Gminy Mszczonów  
 
2. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe oraz usługi indywidualnego wsparcia w ramach projektu: 
„Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym. 

 
 

1. Uwagi ogólne: 

a) Stosowane w niniejszym dokumencie określenie  - godzina dydaktyczna i/lub godzina  oznacza 

jednostkę czasu równą 45 minut. 

b) Stosowane w niniejszym dokumencie określenie  - godzina zegarowa oznacza jednostkę czasu równą 

60 minut. 

c) Wszystkie materiały szkoleniowe, karty doradztwa, konspekty zajęć, miesięczne karty czasu pracy 

doradców, listy poświadczające obecność i korzystanie ze świadczeń, dzienniki zajęć, pozostała 

dokumentacja rozliczeniowa każdego z zadań zostanie oznakowana przez Wykonawcę zgodnie z 

aktualnymi zasadami promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 

dostępnymi na stronie internetowej:  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-
2018-roku/ 

d) Dokumentacja każdego z zadań musi być prowadzona rzetelnie i na bieżąco. Dokumentacja 

przekazywana będzie Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób i w terminach wskazanych w 

Istotnych postanowieniach umowy (Część II SWZ) oraz w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie w okresie realizacji danego zadania prawo do wglądu w 

dokumentację  zadania oraz prawo do żądania kserokopii dowolnej części dokumentacji  danego 

zadania.   

e) Zadania realizowane będą w: Mszczonowie (miasto Mszczonów) w salach, pomieszczeniach i 

gabinetach zapewnionych przez Wykonawcę w dniach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. W 

wyjątkowych okolicznościach gdy będzie to wynikać z diagnozy sytuacji rodziny możliwe będzie 

realizowanie zajęć w domu beneficjentów za ich zgodą wyrażoną na piśmie lub zdalnie w sposób 

opisany w pkt 3 k niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.     

f) Wszystkie zajęcia dla dzieci i młodzieży muszą być prowadzone przez osoby, wobec których nie 

zachodzą przesłanki wykluczenia do pracy z dziećmi i młodzieżą; w szczególności osoby prowadzące 

zajęcia z dziećmi nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Uwaga:  

zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle 

seksualnym, w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z 

wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na 

ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej 

działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są 

zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym.  

g) W wypadku gdy na jakimkolwiek dokumencie wymagane jest poświadczenie osoby nieletniej osoba ta 

dokonuje poświadczenia (o ile umie pisać) oraz dodatkowo za osobę tę poświadczenia dokonuje osoba 

prowadząca zajęcia. 
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h) Wykonawca zapewni, że wszyscy beneficjenci podczas realizacji wszystkich usług (zadań) zostaną 

objęci polisą ubezpieczeniową ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 
2. Zadania wspólne dla zadań o charakterze szkoleniowym – zajęcia grupowe  

a) Wykonawca zapewnia  sale na potrzeby zajęć grupowych; 

b) Wykonawca zobowiązany jest zorganizowania zajęć; 

c) Wykonawca zapewnia trenerów z kompetencjami do prowadzenia zajęć właściwych dla danej 

tematyki zajęć; 

d) Wykonawca wystawia uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia 

zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin; 

e) Wykonawca przeprowadza ewaluację zajęć – dokonuje oceny szkolenia przed jego rozpoczęciem 

(ankieta ex ante) i po zakończeniu (ankieta ex post) za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych 

zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego; 

f) Wykonawca oznakuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi w tym zakresie;  

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia możliwości udziału w szkoleniach osobom kontrolującym 

wskazanym przez Zamawiającego. Koszty z tego tytułu Wykonawca musi uwzględnić w cenie złożonej 

oferty (maksymalnie dla dwóch osób). 

h) Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne i materiały biurowe (co najmniej teczka /segregator 

szkoleniowy notatnik / papier do notowania / długopis). 

i) Wykonawca w terminie 30 dni od zakończenia realizacji usługi przygotuje i przedłoży Zamawiającemu 

dokumentację realizacji usługi obejmującą raport z realizacji usługi, listy obecności, listy 

potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, listy potwierdzające otrzymanie świadczeń 

właściwych dla danej jednostki szkoleniowej, kserokopie certyfikatów, listy potwierdzające odbiór 

certyfikatów.  

j) W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca opracuje i 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji zadań uwzględniający zasady i 

terminy realizacji zadań zawartych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający w 

terminie 7 dni od jego otrzymania zatwierdzi harmonogram lub przedstawi do niego uwagi 

wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin poprawy harmonogramu nie krótszy niż  7 dni. 

k) Zamawiający dopuszcza możliwość korekt i zmian w harmonogramie w drodze pisemnych uzgodnień 

stron.  

              
 

3. Zadania wspólne Wykonawcy dla zadań o charakterze doradczym (usługi indywidualnego wsparcia) : 

a) Wykonawca zapewnia sale / pomieszczenia / gabinety na potrzeby zajęć indywidualnych. 

b) Wykonawca zapewnia doradców / terapeutów z kompetencjami do prowadzenia usług w zależności 

od typu / rodzaju usługi; 

c) Wykonawca wystawia uczestnikom szkolenia zaświadczenia/ certyfikaty o ukończeniu usługi doradczej 

informację o jego temacie oraz wymiarze godzin; 

d) Wykonawca przeprowadza ewaluację usługi – dokonuje jej oceny za pomocą ankiet ewaluacyjnych na 

początku (ex ante) i na koniec realizacji usługi (ex post) opracowanych zgodnie z ustaleniami 

przekazanymi przez Zamawiającego; 

e) Wykonawca oznakowuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi w tym zakresie;  

f) Wykonawca w terminie 30 dni od zakończenia realizacji usługi przygotuje i przedłoży Zamawiającemu 

dokumentację realizacji usługi obejmującą raport z realizacji usługi, listy obecności, indywidualne karty 
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usług doradczych oraz miesięczne karty czasu doradcy / terapeuty, kserokopie certyfikatów, listy 

potwierdzające odbiór certyfikatów.  

g) W każdym z zadań miesięcznie zapotrzebowanie na usługę będzie przekazywane wykonawcy w 

terminie do 15 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie usług pocztą 

elektroniczną na adres wskazany w umowie. Zapotrzebowanie będzie zawierało łączną liczbę godzin 

świadczenia usługi w następnym miesiącu kalendarzowym z podaniem liczby godzin do wykonania w 

każdym z ośrodków. Zamawiający zastrzega, że możliwe jest, że w danym miesiącu usługa nie będzie 

wykonywana.   

h) Na podstawie miesięcznego zapotrzebowania Wykonawca sporządzi i przekaże w terminie do 25 dnia 

kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie usług szczegółowy harmonogram miesięczny 

realizacji usługi zawierający wykaz dat i godzin świadczenia usługi.  

i) W wypadku pierwszego miesiąca świadczenia usług, jeśli nie jest możliwe dotrzymanie terminów o 

których mowa w pkt g - h Wykonawca uzgodni z Zamawiającym liczbę godzin do wykonania w ramach 

danego zadania      

j) Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usług w formie stacjonarnej na miejscu lub zdalnej z 
wykorzystaniem technik elektronicznej komunikacji tj Skype lub podobny komunikator internetowy, 
telefon.  W przypadku realizacji usługi zdalnie Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić poprzez e-
mail z osobą, której udzielane będzie wsparcie zakres (tematykę wsparcia). W przypadku realizacji 
usługi zdalnie Wykonawca zobowiązany jest udokumentować ją dodatkowo poprzez wydruk e-mail 
z potwierdzeniem od odbiorcy (uczestnika wsparcia) daty i godzin udzielonego wsparcia lub poprzez 
monitorowanie czasu zalogowania do platformy e-learningowej i wygenerowanie z systemu 
raportów dziennych lub raportu miesięcznego na temat obecności i aktywności uczestników.      

    
4.    Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2023 r.  

5. REALIZACJA ŚCIEŻKI WSPARCIA obejmuje kompleksowy program zajęć w zakresie aktywizacji 
społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej uczestników projektu. Wykonawca zobowiązany jest w 
organizacji zajęć uwzględnić, że są one realizowane jako spójny program, którego nadrzędnym 
celem jest usprawnienie psychofizyczne uczestników projektu. Przy planowaniu zajęć Wykonawca 
uwzględni poziom sprawności intelektualnej i fizycznej uczestników, możliwości czasowe udziału 
uczestników w zajęciach oraz komplementarność i wzajemne uzupełnianie się treści programowych 
poszczególnych zadań.    
 

6. Zadanie 1 – Blok poradnictwa specjalistycznego dla dzieci i młodzieży – usługa indywidualna 
7. Zadanie 2  - Blok poradnictwa specjalistycznego dla osób w wieku produkcyjnym (19-60) 
8. Zadanie 3 – Blok poradnitwa specjalistycznego dla osób w ieku 60+ 
9. Zadanie 4 – Blok usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
10. Zadanie 5 – Blok usług szkoleniowych w mieszkaniu treningowym.       

 


