
 

 

1 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia  

Znak sprawy:   ZP/KZ.241.03.2020.ZS  
 

      

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  
 

1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wychowawcy oraz socjoterapeuty                     

w Placówkach Wsparcia Dziennego  na terenie miasta Kędzierzyn - Koźle, w ramach umowy 

cywilnoprawnej – umowy zlecenie. Postępowanie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca 

może złożyć jedną ofertę na jedną część zamówienia. 

 

2.  Łączny przewidywany, szacunkowy wymiar usługi w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. 

świadczonej w Placówce Wsparcia Dziennego oraz jej 6 filiach to: 

- 7920 godzin świadczenia usług wychowawcy, 

- 1080 godzin świadczenia usługi socjoterapeuty. 

 

3. Świadczenie usług wychowawcy oraz socjoterapeuty w Placówkach Wsparcia Dziennego winno 

być realizowane na podstawie: art. 18 – art. 28a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821). 

 

4. Zadanie obejmuje prowadzenie działań zmierzających do udzielenia pomocy dzieciom 

i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i/lub przemocy 

w rodzinie skierowanych do PWD, poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, 

informacyjno edukacyjnych oraz sportowych, jak również na prowadzeniu działań informacyjno - 

edukacyjnych wobec rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży pozostających pod opieką PWD. 

Zadaniem PWD jest również łagodzenie niedostatku wychowawczego w rodzinie, wyrównanie 

zaległości w nauce dzieci, rozwój zainteresowań i uzdolnień własnych dzieci, promowanie 

zdrowego stylu życia wśród podopiecznych świetlicy, w szczególności poprzez zajęcia sportowe, 

edukacyjne, gry i zabawy.  

 

5. Do PWD kierowane są dzieci z problemami wychowawczymi (problemami przystosowania) bez 

poważniejszych zaburzeń osobowości, pochodzące z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, 

narkotykową, nadużywających alkoholu oraz rodzin z problemem przemocy. 

 

6. Podstawą do przyjęcia dziecka do PWD jest skierowanie wystawione przez pedagoga 

szkolnego, poradnię psychologiczno - pedagogiczną i inne specjalistyczne placówki lub zgłoszenie 

rodziców. W przypadku skierowań lub zgłoszeń, z których nie wynika bezpośrednio powód 

skierowania dziecka do placówki, wychowawcy PWD sami powinni uzasadnić przyjęcie dziecka 

do świetlicy (np. na podstawie ustaleń ustnych z nauczycielami, pracownikiem socjalnym, 

dzielnicowym czy rodzicem). Skierowanie powinno być podstawą do opracowania 

indywidualnego planu pracy z dzieckiem, a także bieżącego kontaktu ze szkołą macierzystą 

dziecka oraz rodziną. 

 

7. Główne cele realizacji zadania: 

- kształtowanie właściwych postaw społecznych, tworzenie warunków do samokontroli 

i samorealizacji w rozwoju psychofizycznym; 

- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, umiejętności interpersonalnych, 

komunikacyjnych, asertywności; 

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych; 

- zapewnienie opieki wychowawczej; 
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- podnoszenie poziomu wiedzy i przezwyciężanie trudności szkolnych w celu uzyskiwania przez 

dziecko lepszych wyników w nauce i promocji do klasy następnej, wyrównanie zaległości w 

nauce, zapewnienie opieki wychowawczej; 

- zapoznanie dzieci i młodzieży z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania sobie 

i innym wolnego czasu, przyswajanie dobrych nawyków w tym zakresie, przygotowania do 

podejmowania odpowiednich wyborów życiowych; 

- motywowanie rodziców lub opiekunów do podjęcia leczenia. 

 

8.  Przedsięwzięcie realizowane winno być poprzez:  

- prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dla podopiecznych; 

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla podopiecznych; 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i przeciwdziałania przemocy; 

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla podopiecznych; 

- udzielanie wszechstronnej pomocy podopiecznym; 

- motywowanie do zainteresowań twórczych; 

- współpraca z rodzicami lub opiekunami w zakresie pomocy dziecku. 

 

9.  Zleceniobiorcą może zostać osoba fizyczna, która spełnia poniższe wymagania: 

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej 

ograniczona ani zawieszona, 

- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek wobec niej wynika            

z tytułu egzekucyjnego, 

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

- nie była karana za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej człowieka; nie widnieje w 

Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, 

- spełnia wymagania do pełnienia następujących funkcji potwierdzone odpowiednimi dyplomami, 

świadectwami i certyfikatami:  

a) wychowawcy:   

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, 

socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program 

obejmuje resocjalizację, pracę socjalna, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą lub na 

dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, 

pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu 

pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, 

- co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowany co najmniej 

3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, 

b) socjoterapeuty:   

- udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym do pracy     

z dzieckiem i rodziną.  

 

10. Przewiduje się zlecenie wykonania usługi kolejnym osobom, które złożą najatrakcyjniejsze 

oferty.  

 

11. Ilość wybranych zleceniobiorców będzie zależała od zadeklarowanej przez kolejnych 

oferentów ilości godzin, które mogą świadczyć w tygodniu, z uwzględnieniem harmonogramów 

działania poszczególnych filii PWD.  

 

12. W umowie zlecenia uwzględniona zostanie stawka za godzinę wykonywania usługi oraz 

prognozowana maksymalna ilość godzin usług. 

 

13. Zakłada się, iż: 
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- jeden socjoterapeuta nie będzie wykonywał zlecenia więcej niż 8 godzin w tygodniu, przy czym 

w jednej grupie planuje się nie więcej niż 12 godzin w miesiącu i 120 godzin w roku zajęć 

socjoterapii, 

- jeden wychowawca nie będzie wykonywał zlecenia więcej niż 32 godzin w miesiącu i 394 

godziny w roku, przy czym w jednej grupie planuje się 20 godzin w tygodniu i 984 godzin w roku 

zajęć z wychowawcą;  

W okresie wakacyjnym i ferii maksymalna liczba godzin zajęć z wychowawcą wzrasta 

proporcjonalnie, gdzie zakłada się możliwość 8 godzin pracy PWD dziennie oraz 160 godzin             

w miesiącu. 

Roczny wymiar godzin wychowawcy należy wyliczyć mnożąc deklarowaną miesięcznie ilość 

godzin (H) przez współczynnik (11), wyliczenia należy dokonać zakładając, iż miesiąc składa się z 

4 tygodni, tj. 20 dni roboczych, według poniższego wzoru: 

Ilość godzin w roku = H x 11 

Uzyskany w ten sposób wynik zaokrąglamy w górę do pełnych godzin. 

 

14. Liczba godzin jest liczbą szacunkową i może w trakcie trwania umowy ulec zmianie, ponieważ 

nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia. Określona szacowana 

liczba godzin usługi jest ich liczbą maksymalną. 

 

15. W przypadku gdy zajdzie konieczność zmniejszenia liczby zleconych usług wychowawcy oraz 

socjoterapeuty, Zamawiający zapłaci za godziny faktycznie zrealizowane, a Wykonawcy nie 

będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. 

 

16. Przez jedną godzinę świadczenia usługi należy rozumieć 60 minut rzeczywistego czasu jej 

świadczenia na rzecz osoby / grupy jej objętej, bez czynności poprzedzających, 

przygotowawczych, w tym dojazdu do miejsca jej wykonywania.  

 

17. Usługa realizowana będzie po uzgodnieniu harmonogramów pracy, w godzinach 

popołudniowych od poniedziałku do piątku, maksymalnie 4 godziny dziennie, tj. w godzinach od 

15.00 do 19.00, za wyjątkiem okresu lipca – sierpnia oraz okresu ferii zimowych, kiedy dopuszcza 

się pracę PWD w wymiarze 8 godzin dziennie.   

 

18. Zamawiający przyjmuje, iż dojazd do beneficjentów usługi oraz środki ochrony indywidualnej 

pozostają po stronie Wykonawcy. 

 

19. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej. 

 

20. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej jakości świadczonej usługi oraz 

terminowości, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

 

21. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji: 

- listy obecności dzieci na zajęciach, 

- dziennika zajęć, 

- karty ewidencyjnej dziecka, 

- indywidualnej karty pobytu dziecka w PWD, 

- indywidualnego planu pracy z dzieckiem. 

 

22. Zleceniobiorcy rozliczać będą się co miesiąc – do 5 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc 

grudzień do 27 grudnia.  Zleceniobiorcy wraz z rachunkiem do umowy zlecenia przedstawią 

dziennik zajęć, listy obecności dzieci na zajęciach oraz sporządzoną w rozliczanym miesiącu 

dokumentację uczestników PWD. 
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23. Zleceniobiorcy w ostatnim miesiącu kwartału przedstawią harmonogram oraz tematyczny 

program zajęć na kolejne 3 m-ce. Harmonogram oraz program zajęć na pierwszy kwartał 

sporządzony zostanie niezwłocznie po podpisaniu umowy zlecenia.  

 

24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody w związku                            

z wykonywaniem usługi. 

 

25. Zakłada się możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron z uwagi na ważne 

powody uniemożliwiające wykonanie zadania zleceniobiorcy. 

 

26. Zamawiający przyjmuje, iż wypowiedzenie umowy przez zleceniobiorcę bez ważnych 

powodów skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 10% wartości niewykonanej zgodnie     

z umową usługi.  Za opóźnienie w terminie określonym umową realizacji przedmiotu zamówienia, 

w wysokości 0,2% za każdy dzień opóźnienia. 

 

27. Zamawiający w wypadku niewywiązywania się z warunków umowy lub niewłaściwego 

wykonywania usługi zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

28. Złożona oferta nie może być niższa od przyjętej przez Rozporządzenie Rada Ministrów z dnia 

15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 

minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. tj. nie może być niższa niż 18,30 zł za godzinę usługi.  

 
 


