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załącznik nr 1  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa trenerska polegająca na: 

1) opracowaniu programu - zakresu tematycznego warsztatów komputerowych dla 
dzieci – wychowanków Placówek Wsparcia dziennego w Szczecinie - na ok. 18 godzin 
dydaktycznych, tj. 6 warsztatów po 3 godziny dla każdej grupy 

2) przeprowadzeniu maksymalnie 261 godzin lekcyjnych zajęć (warsztatów). 

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

1) Zamawiający planuje powierzyć realizację zamówienia maksymalnie 3 trenerom, co 
oznacza, że Wykonawcy gwarantuje się zlecenie realizacji co najmniej 87  godzin 
lekcyjnych zajęć.  

2) Uczestnikami warsztatów będzie ok. 140 wychowanków PWD w Szczecinie - 
uczestników projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny 
w Szczecinie” 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) Zajęcia realizowane będą w grupach około 10-osobowych w siedzibie Centrum Opieki 
nad Dzieckiem w Szczecinie, ul. Wszystkich Świętych 66. Grupy uczestników nie 
stanowią grup jednorodnych wiekowo i pod względem poziomu umiejętności. 
Dopuszcza się zmianę składu grup w trakcie realizacji projektu.   

4) Planowana liczba zajęć do realizacji: ogółem 87 warsztatów. 

5) Czas trwania 1 warsztatu – 3 godziny dydaktyczne. 

6) Okres  realizacji – maj 2022 – marzec 2023. 

7) Harmonogram zajęć:  szczegółowy harmonogram zajęć (dni i godziny zajęć) zostanie 
ustalony w wyniku zgłoszonego zainteresowania uczestnictwem w warsztatach przez 
PWD. Zakłada się, że w okresie wakacyjnym zajęcia realizowane będą 2-3 razy w 
tygodniu (od poniedziałku do piątku), a w miesiącach wrzesień – czerwiec – 1 raz w 
tygodniu. Planowane godziny realizacji zajęć – w roku szkolnym godziny 
popołudniowe (od 15-16) lub w okresie wakacyjnym w godzinach 
przedpołudniowych, dostosowanych do godzin pracy Placówek Wsparcia Dziennego.  

8) Sposób organizacji i cel zajęć: warsztaty mają na celu rozwój kompetencji 
informatycznych uczestników. Zajęcia nie stanowią zorganizowanego kursu 
komputerowego dla określonej grupy uczestników, co oznacza, że temat każdego z 
warsztatów powinien stanowić odrębną całość. Planowana liczba uczestników oraz 
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godzin warsztatów do realizacji określają, że jedna grupa będzie uczestniczyć w 
zajęciach w całym okresie realizacji projektu średnio 6-krotnie.  

9) Przebieg zajęć trener zobowiązany będzie dokumentować poprzez składanie 
podpisanego programu zajęć oraz listy obecności – wykazu uczestników opatrzonej 
podpisem trenera i opiekuna grupy z PWD. 

 

3. WYMAGANIA WOBEC TRENERA 

1) Trener musi spełniać następujące warunki: 

a) wykształcenie wyższe, 
b) minimalne doświadczenie zawodowe w dziedzinie edukacji (nauczania i/lub 

prowadzenia szkoleń) od uzyskania wykształcenia wynosi co najmniej 2 lata, 
c) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty przeprowadził należycie co 

najmniej 2 szkolenia/warsztaty dla dzieci/młodzieży w obszarze tematycznym 
zgodnym z tematyką planowanych zajęć; 

2) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć proponowany zakres tematyczny 
warsztatów przewidzianych do realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wniesienia uwag  i wprowadzenia modyfikacji w programie zajęć. 


