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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć hipoterapeutycznych w okresie 

od  01.05.2022r. do 30.05.2023r. (z wykluczenie okresu zimowego tj. 12.2022-II.2023r.)                      

dla dzieci, beneficjentów projektu „Akademia Dzieci i Młodzieży” realizowanego przez 

Lidera – Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w partnerstwie  m. in. z Powiatem 

Szczecineckim. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet VII – Włączenie 

społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie 

ogólnym. Uczestnikami hipoterapii będą, zrekrutowani przez doradców ds. RADiM 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, beneficjenci projektu.  

 

Opiekunowie zgłaszają potrzebę objęcia dzieci, beneficjentów projektu zajęciami 

hipoterapeutycznymi. W zajęciach hipoterapeutycznych wezmą udział dzieci, które mają 

wskazania zdrowotne oraz emocjonalne do udziału w powyższej terapii. Większa część dzieci 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie, to dzieci, które wykazują opóźniony rozwój 

psychofizyczny oraz zaburzenia emocjonalne. Terapia z koniem może przynosić korzyści                  

w sferze fizycznej, motywacyjnej, emocjonalnej, poznawczej oraz społecznej. Hipoterapia 

przyczynia się do stymulowania rozwoju psychofizycznego. Ponadto obcowanie z koniem 

wpływa korzystnie na równowagę emocjonalną i zmniejsza reakcje nerwicowe.   

Kod CPV – 85312500 – 4 – usługi rehabilitacyjne 

 

 

Inne istotne warunki zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w okresie od 01.05.2022. 

do  30.05.2023r. (z wykluczenie okresu zimowego tj. 12.2022-02.2023r.) zajęć 

hipoterapeutycznych dla dzieci, beneficjentów projektu Regionalna Akademia Dzieci                   

i Młodzieży” zrekrutowanych przez doradców ds. RADiM Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Szczecinku.  

2. Miejsce realizacji zajęć będzie się znajdowało nie dalej niż 10 km od Szczecinka. 

3. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu po 30 minut każde. Każde dziecko                

zostanie objęte łącznie co najmniej 8 godzinami zajęć  w miesiącu. 

4. W każdym miesiącu zostanie objętych zajęciami 10 dzieci. 

5. Łącznie przez cały okres umowy terapeuta przeprowadzi 800 godzin zajęć 

hipoterapeutycznych. 



 

 

6. Zamawiający do 10 dnia każdego miesiąca będzie przekazywał listę dzieci 

zakwalifikowanych do udziału w hipoterapii.   

7. Prowadzenie list obecności i przekazanie ich wraz z rachunkiem lub fakturą do 

zamawiającego do 10 dnia każdego miesiąca, 

8. Wszelkie wytworzone w ramach zadania dokumenty winny być opatrzone 

logotypami, zgodnie z aktualnymi zasadami promocji i oznakowania projektów: 

http://www.rpo.wzp.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-

oznakowania-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r  

9. Powiatowi doradcy ds. RADiM przekażą listę osób zakwalifikowanych do udziału                    

w warsztatach, 

10. Zajęciami hipoterapeutycznymi mogą zostać objęte wyłącznie osoby zakwalifikowane 

przez powiatowych doradców ds. Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży, 

11. Realizując przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania 

wszelkich obostrzeń obowiązujących w Polsce z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19, w tym także szczegółowych wytycznych sanitarnych 

Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Obowiązki Wykonawcy: 

1) zapewnienie wykwalifikowanej kadry do przeprowadzenia zajęć hipoterapeutycznych 

2) prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych na terenie wykonawcy 

3) ustalenie indywidualnie z opiekunami zakwalifikowanych dzieci do udziału                        

w zajęciach hipoterapeutycznych dogodnego terminu zajęć dla obu stron; 

4) prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzonych zajęć                        

i przekazanie wydruków zdjęć 10 sztuk wraz z fakturą. 

 

 

Cena jednostkowa brutto powinna zawierać łączny koszt przeprowadzenia jednej godziny 

zajęć hipoterapeutycznych (30 minut zegarowych) obejmująca wszystkie koszty 

wykonania usługi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


