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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć arteterapii indywidualnej dla maksymalnie
25 osób - dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, organizowanych w ramach
projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie Społeczne, Działanie: 9.1
Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego
na lata 2014-2020.

1. Adresaci zadania:
Dzieci i młodzież z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
1.1 Liczba uczestników : maksymalnie 25 osób
1.2 Liczba godzin : maksymalnie 300
Średnio planowane jest 12 godzin zegarowych arteterapii na uczestnika.

2. Cel zamówienia:
Celem arteterapii jest wzrost zdolności percepcyjno-poznawczych: uzewnętrznianie przeżyć i doznań,
relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć i niepowodzeń u dzieci i młodzieży
poprzez wykorzystanie technik: ceramiki, szkła, grafiki.

3 Wykonawca zobowiązany jest do:
3.1 Przygotowania harmonogramów zajęć. Pierwszy harmonogram Wykonawca winien dostarczyć
Zamawiającemu nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć arteterapii. Każdy kolejny
harmonogram powinien być przesyłany miesięcznie w okresie realizacji usługi, min. 3 dni robocze
przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian w przedstawionym harmonogramie w uzgodnieniu z Wykonawcą.
3.2 Przeprowadzenie zajęć arteterapii poprzez wykorzystanie technik: ceramiki, szkła, grafiki.
3.3 Prowadzenie listy obecności uczestników potwierdzonej podpisem rodzica/opiekuna. Miesięczne
przekazywanie list obecności.
3.4 Sporządzenie w każdym miesiącu wykonywania zadania protokołu wskazującego liczbę godzin
poświęconych na realizację zadania i przekazywanie go Zamawiającemu w ramach rozliczenia
wynagrodzenia w terminie do 10-go dnia kolejnego miesiąca.
3.5 Przekazanie Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia realizacji zadania
całości uzupełnionej dokumentacji.
3.6 Oznakowania dokumentacji projektu oraz pomieszczenia realizacji usługi zgodnie
z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji w zakresie informacji i promocji” oraz „Wytycznych w zakresie informacji
i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020”. Oznakowanie zostanie
przekazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem arteterapii na skazany przez Wykonawcę
adres e-mail.

3.7 Zapewnienia pomieszczenia do przeprowadzenia arteterapii na terenie Sosnowca oraz
zapewnienie odpowiednich materiałów plastycznych i innych, niezbędnych do prawidłowej realizacji
zamówienia. Pomieszczenie do przeprowadzenia arteterapii (salą) winno znajdować się na terenie
Sosnowca, być przystosowane pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp zgodnie
z obowiązującymi przepisami, mieścić się w budynku dostosowanym do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
3.8 Zapewnienia wykwalifikowanej kadry gwarantującej prawidłową organizację i przeprowadzenie
arteterapii
3.9 Zgłaszania Zamawiającemu informacji o każdym uczestniku, który odmawia uczestnictwa
w arteterapii, rezygnuje w trakcie jej trwania, lub innych czynników mających wpływ na prawidłową
realizację zamówienia, nie później niż 2 dni robocze od zaistnienia w/w okoliczności.
3.10 Przestrzegania zasad równości szans kobiet i mężczyzn.
3.11 Przetwarzania danych osobowych uczestników zadania zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016, Nr 119, s.1).
3.12 Informowania uczestników o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji projektu w Ramach Regionalnego Programu
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
3.13 Umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji usługi na każdym etapie jej realizacji
z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do wglądu do dokumentów finansowych związanych
z realizowaną usługą Wykonawcy i prawa żądania od Wykonawcy i jego kadry niezbędnych
dokumentów i informacji.
3.14 W okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w tym czasie przepisów
prawa oraz bieżącego śledzenia zmian tych przepisów, w szczególności określających sposób
zabezpieczenia osób świadczących usługi oraz mogących wpływać na realizację umowy.

4. Miejsce realizacji usługi:
Wskazane przez Wykonawcę na terenie miasta Sosnowca.

5. Termin realizacji usługi:
Rozpoczęcie: Rozpoczęcie realizacji usługi winno rozpocząć się w terminie do 14 dni roboczych od
daty zawarcia umowy uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiające bezpieczne
i zgodne z prawem realizowanie usługi. Zakończenie do 13.03.2021 r.
Realizacja usługi powinna odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08:00-19:00.
Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w soboty w godzinach pomiędzy 08:00 a 19:00.
Terminy arteterapii powinny być uprzednio ustalone telefonicznie/mailowo z opiekunami dzieci.
Zamawiający dopuszcza przerwę w realizacji usługi wynikającą z przerw w nauce ( wakacje, ferie)

