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Załącznik nr 1 do ZO

OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA
DO ZADANIA: USŁUGI WSPARCIA RODZINY W PROJEKCIE „SAMI-DZIELNI”
ZAJĘCIA Z LOGOPEDII I REEDUKACJI

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zaprasza do złożenia ofert na
przeprowadzenie zajęć z logopedii i reedukacji dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, będących
uczestnikami projektu pn.: „Sami-dzielni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020, IX Oś priorytetowa- Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałanie 9.2.1- Zwiększanie dostępności usług
społecznych, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPMA.09.02.01-14-c067/19-00
przez miasto stołeczne Warszawa w partnerstwie z Fundacją Atalaya oraz we współpracy z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Warszawskim Centrum Pomocy
Rodzinie.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu zajęć z logopedii i reedukacji.
Zadanie nr 1.
Zajęcia z logopedii.
Zadanie nr 2.
Zajęcia z reedukacji.
Zadanie nr 1. Zajęcia z logopedii
Indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży będących uczestnikami projektu „Samidzielni”.
1. Usługa będzie świadczona w okresie od lutego do czerwca 2021 r. Łącznie w tym okresie zostanie
przeprowadzonych maksymalnie 40 godzin zegarowych (dla 3 dzieci) zajęć logopedycznych.
2. Usługa będzie skierowana do dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie „Sami-dzielni”.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby Uczestników kierowanych na zajęcia.
4. Zamawiający zastrzega możliwość przekazania niewykorzystanych godzin danego Uczestnika na
pozostałych Uczestników, którzy będą mieli potrzebę skorzystania z większej liczby godzin
(np. w przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć).
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5. W ramach powierzonego zadania Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia zajęć logopedycznych,
b) zapewnienia sali do przeprowadzenia zajęć logopedycznych,
c) zapewnienia materiałów dydaktycznych dla Uczestników zajęć logopedycznych,
d) dostosowania prowadzonych zajęć do potrzeb Uczestników biorących udział w zajęciach,
e) prowadzenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji określonej przez Zamawiającego, w tym
miesięcznych list obecności osób uczestniczących w zajęciach (rodzice dzieci potwierdzają
obecność dziecka na zajęciach własnoręcznym podpisem) oraz przygotowania raportu z
przeprowadzonych z danym Uczestnikiem zajęć, który należy dostarczyć po ich zakończeniu,
jednak nie później niż do 5 dni od ich zakończenia,
f) współpracy z członkami zespołu projektowego oraz realizatorami projektu,
g) udzielania na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji
przedmiotu zamówienia,
h) wykonywania swoich zadań w sposób rzetelny i terminowy zgodnie z harmonogramem
ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego,
i) informowania na bieżąco o nieobecnościach Uczestników zgłoszonych na zajęcia.
j) przeprowadzenia zajęć w lokalu Wykonawcy mieszczącym się na terenie dzielnicy Praga
Północ m. st. Warszawy lub w lokalu mieszczącym się w dzielnicy sąsiadującej z Pragą-Północ.
6. Wykonawca Zajęć z logopedii musi przedstawić i przekazać Zamawiającemu dokumentację związaną
z realizacją zajęć tj.:
a) miesięczne listy obecności Uczestników,
b) miesięczną ewidencję godzin realizacji usługi, będącą podstawą do wypłacenia wynagrodzenia
w danym miesiącu,
c) raport podsumowujący dla każdego Uczestnika biorącego udział w zajęciach logopedycznych
– po zakończeniu wszystkich spotkań.
7. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na opracowywanych dokumentach loga: znak Funduszy
Europejskich właściwy dla danego programu regionalnego, znak Unii Europejskiej właściwy dla
Europejskiego Funduszu Społecznego, emblemat RPO WM na lata 2014-2020 oraz barwy RP.
8. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – personel prowadzący musi
posiadać niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, przy czym minimalne doświadczenie
zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata, w szczególności kwalifikacje do
przeprowadzenia zajęć logopedycznych, potwierdzone dyplomem ukończenia odpowiednich
studiów.
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9. Zamawiający wypłaci należne wynagrodzenie wg zrealizowanych zajęć, po zakończeniu każdego
miesiąca, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek i po dostarczeniu poprawnie
przygotowanych dokumentów (listy obecności z danego miesiąca, ewidencja godzin) wymaganych
przez Zamawiającego opisanych w Zamówieniu.

Zadanie nr 2. Zajęcia z reedukacji
Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych zajęć reedukacyjnych (korepetycji) wyrównujących
braki w edukacji na poziomie szkoły podstawowej i początkowych klas szkoły średniej dla dzieci
i młodzieży – Uczestników projektu „Sami-dzielni”.
1. Usługa będzie świadczona w okresie od lutego do sierpnia 2021 r. Łącznie w tym okresie zostanie
przeprowadzonych maksymalnie 280 godzin zegarowych zajęć z reedukacji (dla 10 osób).
2. Usługa będzie skierowana do dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie „Sami-dzielni”.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby Uczestników kierowanych na zajęcia.
4. Zamawiający zastrzega możliwość przekazania niewykorzystanych godzin danego Uczestnika na
pozostałych Uczestników, którzy będą mieli potrzebę skorzystania z większej liczby godzin
(np. w przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć).
5. Zajęcia wyrównujące braki w edukacji powinny obejmować wsparcie z zakresu:
• nauczania początkowego (planowana ilość – 60 godzin),
• języka polskiego- zakres szkoły podstawowej (planowana ilość – 40 godzin),
• matematyki – zakres szkoły podstawowej (planowana ilość – 90 godzin),
• języka angielskiego – zakres szkoły podstawowej (planowana ilość – 90 godzin).
6. W ramach powierzonego zadania Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia zajęć z reedukacji dla dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie,
b) określenia indywidualnie dla każdej z osób wskazanych przez Zamawiającego zakresu
wymaganego do przerobienia na zajęciach materiału, ponieważ uczestnicy kierowani na
zajęcia są na różnych poziomach edukacji i wiedzy,
c) zapewnienia lokalu umożliwiającego przeprowadzenie zajęć znajdującego się na terenie
dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy lub w dzielnicy sąsiadującej z Pragą-Północ,
d) przeprowadzenia zajęć na terenie dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy lub w lokalu
Wykonawcy mieszczącym się na terenie dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy lub w dzielnicy
sąsiadującej z Pragą-Północ, w miejscu zamieszkania Uczestnika,
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e) zapewnienia możliwości udziału w zajęciach w godzinach popołudniowych w dni robocze (po
godzinie 15:00) oraz w soboty w godzinach 8:00-16:00 (godziny zajęć powinny być
każdorazowo uzgadniane z Uczestnikiem),
f) zapewnienia materiałów dydaktycznych dla Uczestników zajęć,
g) prowadzenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji określonej przez Zamawiającego, w tym
miesięcznych list obecności osób uczestniczących w zajęciach (rodzice dzieci potwierdzają
obecność dziecka na zajęciach własnoręcznym podpisem), ewidencji godzin realizacji usługi
oraz przygotowania raportu podsumowującego wykonanie zadania, który należy dostarczyć
po jego zakończeniu, jednak nie później niż do 5 dni od zakończenia zajęć,
h) udzielania na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji
przedmiotu zamówienia,
i) wykonywania swoich zadań w sposób rzetelny i terminowy zgodnie z harmonogramem
ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego,
j) informowania na bieżąco o nieobecnościach Uczestników zgłoszonych na zajęcia,
k) współpracy z członkami zespołu projektowego oraz realizatorami projektu,
ł) przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej (online), w przypadku, gdy w wyniku wprowadzenia
przepisów bezpieczeństwa, wynikającego z nałożonego przepisami prawa reżimu sanitarnego
mającego na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, nie będzie możliwe
przeprowadzenie zajęć stacjonarnie.
7. Wykonawca po zakończeniu Zajęć z reedukacji musi przedstawić i przekazać Zamawiającemu
dokumentację związaną z realizacją zajęć tj.:
a) miesięczne listy obecności Uczestników z ewidencją odbytych spotkań,
b) ewidencję godzin realizacji usługi, będącą podstawą do wypłacenia wynagrodzenia w danym
miesiącu,
c) raport podsumowujący wykonanie usługi z informacjami o postępach dokonanych przez
uczestników (w tym o liczbie godzin korepetycji z danego przedmiotu, które odbył dany
uczestnik) – po zakończeniu spotkań.
8. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na opracowywanych dokumentach loga: znak Funduszy
Europejskich właściwy dla danego programu regionalnego, znak Unii Europejskiej właściwy dla
Europejskiego Funduszu Społecznego, emblemat RPO WM na lata 2014-2020 oraz barwy RP.
9. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej
dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata,
c) zapewnienie wykwalifikowanej kadry (nauczycieli/reedukatorów) zdolnych do
przeprowadzenia zajęć wyrównujących braki w edukacji na wymagane przedmioty.
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10. Zamawiający wypłaci należne wynagrodzenie wg zrealizowanych zajęć, po zakończeniu każdego
miesiąca, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek i po dostarczeniu poprawnie
przygotowanych dokumentów (listy obecności z danego miesiąca, ewidencja godzin) wymaganych
przez Zamawiającego opisanych w Zamówieniu.

........................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
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