Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Zapewnienie opieki dla dzieci w trakcie ferii i wakacji wtedy kiedy nie jest świadczony obowiązek
szkolny (zaj. plastyczne + 2 Animatorów + Trenerzy) 60 dni x 16h min. 2 gr.;
2. 1 x 1 dzień Wyjazd edukacyjny - zimowy dla max. 50 dzieci;
3. 2 x 1 dzień Wyjazd edukacyjny – letni dla max. 50 dzieci.
W ramach projektu pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie” w ramach 9 Osi Priorytetowej – „Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 – „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zapewnienie kompleksowej opieki dla max. 50 dzieci (otoczenia UP) podczas trwania ferii
zimowych i wakacji w 2017 roku w ilości (60 dni x 16 godz.) 960 godzin dydaktycznych.
Animacje/warsztaty dla dzieci: warsztaty o charakterze szkoleniowo – edukacyjnym oraz
uatrakcyjnienie dzieciom czasu przez wykwalifikowanych animatorów zabaw w postaci luźnych gier
i zabaw. Wymiar: 60 dni x 16h (2 grupy wiekowe).
Wymogi dotyczące miejsca usługi:
Usługi wymienione w Pkt. 1 – 100% zajęć realizowanych będzie w miejscowości Busko Zdrój;
Wymogi dotyczące miejsca usługi:
Usługi wymienione w Pkt. 2 i 3 – 100% realizowane będą w miejscowości / miejscowościach
atrakcyjnych turystycznie w woj. świętokrzyskim.
Wymogi dodatkowe do wyjazdów edukacyjnych: 1 zimowego i 2 letnich:
Wykonawca zorganizuje przejazdy autokarem do miejscowości atrakcyjnej turystycznie w woj.
Świętokrzyskim.
Wykonawca zapewni autokar sprawny technicznie, który musi posiadać w dniu wyjazdu wszystkie
aktualne dokumenty wymagane do przewozu pasażerów; transport musi być zorganizowany
zgodnie z aktualnymi na dzień wyjazdu przepisami dotyczącymi Prawa o ruchu drogowym.
Wykonawca w ramach oferowanej ceny pokrywa koszty wszystkich opłat drogowych
i parkingowych.
Wykonawca zapewni:
 dla wszystkich dzieci, o których mowa w Pkt. 2 i 3 bilety wstępu, transport oraz
ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdu od NNW.

 w cenie wyjazdu min. 2 wykwalifikowanych wychowawców / opiekunów / animatorów zabaw
dla dzieci pracujących z dziećmi.
Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli PCPR w Busku – Zdroju oraz Instytucji
Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020.
Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:





Dzienna lista obecności uczestników warsztatów,
Codziennych list pokwitowania odbioru posiłków przez uczestników warsztatów,
List osób ubezpieczonych;
Dziennik zajęć zawierający m.in. wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od dnia
zakończenia usługi, następujących dokumentów:
 Faktury za przeprowadzone usługi;
 Kserokopii ankiet oceniających, przeprowadzonych wśród uczestników usług;
 Imiennego wykazu osób, które brały udział w usłudze;
 Kserokopii dziennika zajęć;
 Kserokopii list obecności;
 Innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia usług.
Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający zastrzega, że liczba osób wymienionych w pkt. 2 i 3 może ulec zmniejszeniu w zależności od
aktualnej liczby uczestników projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie”.
Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
Na potwierdzenie należy przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie opieki nad dziećmi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w opiece nad dziećmi wraz z uprawnieniami.

