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załącznik nr 1  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:  
przeprowadzeniu doradztwa grupowego w zakresie rehabilitacji osoby somatycznie chorej, 
dla grupy opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób 
somatycznych. 

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  

1) Doradztwo przeznaczone jest dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z 
powodu przewlekłych chorób somatycznych. Opiekunowie rekrutowani będą z terenu 
Szczecina, polic i powiatu polickiego. Za koordynację doradztwa odpowiedzialny jest 
pracownik Fundacji.  

2) Doradztwo adresowane jest do uczestników projektu „Zaopiekowani – systemowe 
wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, 
Numer i nazwa Działania: RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych 
w interesie ogólnym.  

3) Doradztwo realizowane będzie w formie grupowej, w grupach średnio 3 osobowych, na 
terenie Szczecina lub/i powiatu polickiego Grupy uczestników nie stanowią grup 
jednorodnych wiekowo. Maksymalna liczba osób w jednej grupie to 5. W przypadkach 
uzasadnionych potrzebami uczestników projektu, doradztwo może być też realizowane w 
formie indywidualnej. O formie doradztwa decyduje zamawiający.  

4) Doradztwo realizowane będzie w miejscach wskazanych przez zamawiającego , w salach 
przystosowanych do prowadzenia doradztwa, z zachowaniem reżimu sanitarnego lub w 
formie zdalnej w sytuacji gdy obostrzenia związane z pandemią COVID-19 uniemożliwią 
doradztwo w formie stacjonarnej. 

5) Czas trwania pojedynczej sesji doradczej ustala się na 3 godziny zegarowe. W 
uzasadnionych, potrzebami uczestników projektu przypadkach, lub w przypadku udzielania 
doradztwa indywidualnego, czas trwania sesji może ulec zmianie. O zmianie czasu trwania 
sesji doradczej decyduje zamawiający. Do czasu trwania sesji doradczej nie wlicza się czasu 
dojazdu, przygotowania doradcy do zajęć, przygotowania dokumentacji wykonanej usługi. 
 

6) Zamawiający szacuje, że do realizacji zleconych zostanie około 39 godzin doradztwa w 
podziale na około 13 sesji Podane ilości godzin i sesji są wartościami prognozowanymi i nie 
określają realnej bądź deklarowanej wielkości realizowanych godzin w danym miesiącu 
realizacji usługi ani w całym okresie obowiązywania umowy. Doradztwo będzie realizowane 
w oparciu o zgłaszane zapotrzebowanie uczestników projektu. Dokładna liczba godzin i grup 
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ustalona będzie z wykonawcą w toku realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie ww. 
zapotrzebowania. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu. 

7) Okres realizacji usługi – luty 2022 – marzec 2023.  

8) Harmonogram usługi: szczegółowy harmonogram usługi (wymiar godzin, dni i godziny 
doradztwa) zostanie ustalony w wyniku zgłaszanego zapotrzebowania uczestników projektu. 
Planowane godziny realizacji sesji doradczych – godziny popołudniowe, dostosowane do 
zapotrzebowania uczestników.  

9) Tematyka doradztwa: doradca zobowiązany będzie do opracowania propozycji przebiegu 
doradztwa (zakres treści, zastosowane formy prowadzenia doradztwa). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag i żądania wprowadzenia modyfikacji 
w programie zajęć. Temat każdej sesji doradztwa zostanie ustalony przed jej realizacją na 
podstawie informacji uzyskanych od uczestników projektu. Za ustalenie tematu zajęć dla 
każdej z grup odpowiada konsultant Fundacji. 
 
10) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji zrealizowanych usług wg 
wzoru dostarczonego przez zamawiającego – karty usługi doradczej i listy obecności 
opatrzonych podpisem doradcy. 
 

3. WYMAGANIA WOBEC DORADCY  

1) Doradca – realizator sesji doradczych musi spełniać następujące warunki:  

a) wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia,  

b) minimalne doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z przedmiotem zamówienia 
co najmniej 2 lata,  

c) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty należyte przeprowadzenie co 
najmniej 2 szkoleń/form doradczych w obszarze tematycznym zgodnym z tematyką 
planowanych zajęć. 


