
 

 

 

ZRPZ.2421.12.2022.MN 

 
Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację 64 godzin nauki języka polskiego w terminie 

pomiędzy 5 sierpnia 2022 r. a 30 listopada 2022 r. dla 20 uczestników (2 razy w tygodniu), 

oraz opiekę nad osobą zależną w czasie uczestnictwa opiekuna w nauce języka polskiego  

w terminie pomiędzy 5 sierpnia 2022 r a 30 listopada 2022 r. dla 20 dzieci ( w ramach klubu 

dziecięcego, zorganizowanie animacji, wraz z poczęstunkiem). 

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Pomoc osobom uciekającym przed 

wojną w Ukrainie na terenie Powiatu Szczecineckiego”, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,   

Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie: 7.6 Wsparcie rozwoju usług 

społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 

1. Istotne warunki zamówienia:  

a) Organizacja 64 godzin (1 godz. lekcyjna = 45 min zegarowych) nauki języka 

polskiego (dwudniowych tj. dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych 

np. w piątki i soboty) dla 20 uczestników z podziałem na grupy. Jedna grupa 

8 osób z terenu Bornego Sulinowa, druga grupa 12 osób z terenu miasta 

Szczecinek oraz zorganizowanie opieki nad osobą zależną w czasie uczestnictwa 

opiekuna w kursie językowym dla 20 dzieci ( 8 dzieci z Bornego Sulinowa oraz 

12 dzieci ze Szczecinka) w w/w terminach. Dopuszcza się zmianę ilości osób  

w poszczególnych grupach oraz jednoczesne uczestnictwo w jednym czasie 

więcej niż jednej grupy.  

b) Uczestnikami kursu języka polskiego oraz zorganizowanej opieki nad osobą 

zależną będą beneficjenci projektu „Pomoc osobom uciekającym przed wojną  

w Ukrainie na terenie Powiatu Szczecineckiego” zrekrutowani przez Asystentów 

Integracyjnych. 



 

 

c) Nauka języka polskiego obejmuje zorganizowanie kursu językowego w formie 

szkolenia dla 20 uczestników osób dorosłych (8 z terenu Bornego Sulinowa oraz 

12 z miasta Szczecinek) oraz opieki dla 20 osób zależnych (8 z terenu Bornego 

Sulinowa oraz 12 z miasta Szczecinek)  w czasie uczestnictwa opiekuna w kursie 

językowym. Zamawiający przekaże ostateczną listę uczestników kursu oraz listę 

osób zależnych w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Po tym terminie 

Zamawiający będzie informował Wykonawcę o ewentualnych zmianach w liście 

uczestników.  

d) W celu rozliczenia kosztów za naukę języka polskiego oraz zorganizowanie 

opieki nad osobą zależną w czasie uczestnictwa opiekuna w kursie językowym 

przyjmuje się liczbę uczestników,  o której mowa w pkt. 1a. 

e) W przypadku rezygnacji uczestnika z nauki języka polskiego oraz opieki nad 

osobą zależną w czasie uczestnictwa opiekuna w kursie językowym z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający pokryje całkowity koszt 

organizacji kolonii w przeliczeniu na wszystkich zgłoszonych uczestników.  

f) Termin: między 05.08.2022 r. a 30.11.2022 r. 

g) Dojazd organizatora nauki języka polskiego oraz opieki nad osobą zależną  

w czasie uczestnictwa opiekuna w kursie językowym do miejsca pobytu 

uczestników projektu - dotyczy grupy 8 uczestników kursu oraz  opieki nad                    

8 osobami zależnymi - tj.  osób z terenu Bornego Sulinowa. 

h) Zapewnienie poczęstunku dla 12 osób dorosłych  uczestników kursu oraz 

poczęstunku i animatora dla 12 osób zależnych (dzieci) w miejscu organizacji 

zajęć w miejscowości Szczecinek. 

i) Zapewnienie poczęstunku dla 8 osób dorosłych uczestników kursu  oraz 

poczęstunku i animatora dla 8 osób zależnych (dzieci) podczas trwania kursu 

nauki języka polskiego w miejscowości Borne Sulinowo. 

j) Zapewnienie nieograniczonego dostępu do wody pitnej każdego dnia organizacji 

kursu języka polskiego oraz opieki nad osobą zależną. 

k) Zapewnienie odpowiedniego węzła higieniczno–sanitarnego.  

l) W przypadku udziału osób z niepełnosprawnościami zapewnienie odpowiednich 

warunków oraz inne warunki wynikające z potrzeb uczestników poprzez 

udostępnienie pomieszczeń bez barier i wybór dogodnej lokalizacji działania.  



 

 

m) Zapewnienie osoby posługującej się językiem ukraińskim w stopniu 

komunikatywnym, do bieżących potrzeb wynikających z realizacji programu . 

 

2. Program kursu języka polskiego oraz zorganizowania opieki nad osobą zależną 

należy dostarczyć wraz z ofertą i musi on zawierać: 

a) Adres, nazwę i charakterystykę  miejsca  organizacji zajęć.  

b) Program powinien zawierać harmonogram zajęć na czas pogody i niepogody. 

c) Program powinien obejmować 2 dni w tygodniu ( np. piątek sobota w godzinach 

popołudniowych). 

d) W programie należy obligatoryjnie uwzględnić następujące elementy dla każdego 

uczestnika:  godziny nauki języka polskiego, przerwę na poczęstunek oraz 

animacje tj. gry zabawy, atrakcje w przypadku opieki nad osobą zależną. 

3. Realizując przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania 

wszelkich obostrzeń obowiązujących w Polsce z powodu zagrożenia 

epidemiologicznego związanego z COVID-19, w tym także szczegółowych 

wytycznych sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW podczas pobytu na kursie oraz opieki 

nad osobą zależną wszystkim uczestnikom na kwotę co najmniej 50.000 PLN, w tym 

od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, obejmującego czas 

od pierwszego do ostatniego dnia organizacji kursu języka polskiego oraz opieki nad 

osobą zależną. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez 

uczestników kursu języka polskiego oraz opieki nad osoba zależną. Obowiązek 

posiadania ubezpieczenia OC.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji: 

 Lista obecności uczestników kursu, 

 Listę obecności osób zależnych, 

 Pokwitowania odbioru posiłków/poczęstunków, 

 Sprawozdania z realizacji programu, 

 Dokumentacji fotograficznej, 

 Ankiety ewaluacyjne. 



 

 

7. 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 

8. Wykonawca w ramach zamówienia będzie zobowiązany do wykonania co najmniej     

40 zdjęć dokumentujących zajęcia, posiłki, atrakcje itp. oraz przekazania ich                        

w formie elektronicznej do Zamawiającego.  

9. Wykonawca ubiegający się o zamówienie: 

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie a w szczególności powinien: 

- w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie - należycie zrealizował  

co najmniej trzy usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. organizacja 

kursów oraz organizacja opieki nad osobą zależną w czasie uczestnictwa opiekuna  

w kursie języka polskiego. 

c) oświadczyć, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia                                                  

z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.                                     

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) 

 

Cena jednostkowa brutto, powinna obejmować całkowity koszt organizacji kursu języka 

polskiego, organizacji opieki nad osobą zależną w tym także koszty wszystkich atrakcji 

przewidzianych w szczegółowym programie kursu języka polskiego oraz zorganizowania 

opieki nad osoba zależną, wyżywienie, koszty transportu -  w przeliczeniu na jednego 

uczestnika. 
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