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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

   
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  
     

POWIAT POZNA ŃSKI 
UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ 
NIP: 781-18-40-766,    REGON: 631257992 

www.bip.powiat.poznan.pl 
tel. 0 61 8410 500, fax 0 61 8480 556 

godziny urzędowania: 
poniedziałek: 9:00 – 16:30, wtorek – piątek: 8:00 – 15:00 

 
zwany dalej „Zamawiającym” 
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.  
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych 
ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny. 
Wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 
I. INFORMACJE OGÓLNE.     

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa. 
2. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustawy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych. Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę do jednej lub 

większej liczby części – max. IV części. 
5. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równowaŜnych opisywanym.  
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
11. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
12. Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte na warunkach określonych w projektach, stanowiących 

Załączniki nr 9A i 9B do niniejszej SIWZ – stosownie dla części, do której Wykonawca złoŜy ofertę. 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

1. Realizacja zajęć pozalekcyjnych skierowanych do wychowanków lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno 
–  Wychowawczego w Mosinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Owińskach na potrzeby projektu: „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu 
Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na następujące części: 
1) Cześć nr 1 – Zajęcia dydaktyczne, psychologiczne, doradczo – zawodowe; 
2) Cześć nr 2 – Przygotowanie zawodowe – gospodarstwo agroturystyczne wraz z dojazdem; 
3) Cześć nr 3 – Przygotowanie zawodowe – zajęcia garncarsko – stolarskie wraz z dojazdem; 
4) Cześć nr 4 – Przygotowanie zawodowe – hotelarstwo wraz z dojazdem 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załącznikach do niniejszej SIWZ. 
3. Zamawiający wymaga by Wykonawca: 

1) zapewnił wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia; 
2) zobowiązał się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej (Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego) lub innym upowaŜnionym podmiotom prawa wglądu do dokumentów związanych 
z realizacją projektu: „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, w tym dokumentów finansowych; 

3) zapewnił warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami  
obowiązującymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Owińskach lub Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Mosinie (w zaleŜności w którym Ośrodku będą realizowane zajęcia). 
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W przypadku zajęć wyjazdowych (które będą przeprowadzone poza siedzibami Ośrodków) bezwzględnie 
przestrzegał przepisów BHP. 

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

Zamówienie będzie realizowane w zakresie kaŜdej z części od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2012 roku.  
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału 
w postępowaniu na podstawie art.  24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek ich posiadania. 
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie kaŜdej z części jeŜeli Wykonawca wykaŜe 
iŜ osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia/ 
kwalifikacje do przeprowadzenia zajęć, opieki nad uczestnikami zajęć, oraz przewozu osób (w przypadku 
zajęć wyjazdowych), szczegółowo określone w załącznikach do niniejszej SIWZ, a takŜe wskaŜe podstawę 
do dysponowania tymi osobami. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez Wykonawcę 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Ocena spełniania ww. warunków w zakresie kaŜdej części dokonana zostanie na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, 
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej 
SIWZ. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ ww. warunki Wykonawca spełnił. 

3. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać 
odpowiednio, nie później niŜ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

4. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia. 

5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez zamawiającego 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictwa, albo 
którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
zawierające błędy, lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba, 
Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. 
ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych 
przez zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

6. Zamawiający wzywa takŜe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

 
V. INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY:   

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące 
dokumenty: 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o treści zgodnej z załącznikiem nr 5); 
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (o treści zgodnej z załącznikiem nr 7), 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

3) oświadczenie (o treści zgodnej z załącznikiem nr 8), iŜ osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 2, posiadają uprawnienia/kwalifikacje 
do przeprowadzenia zajęć, opieki nad uczestnikami zajęć, oraz przewozu osób – w przypadku zajęć 
wyjazdowych. 



 3 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, oferta musi zawierać 
następujące dokumenty: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, kaŜdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie; 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (o treści zgodnej 
z załącznikiem nr 6) – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
kaŜdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie. 

3. Ponadto Wykonawca winien przedłoŜyć następujące dokumenty: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o  treści zgodnej z załącznikiem nr  4A – 4D, oddzielnie 

do kaŜdej z części zamówienia, na którą Wykonawca zamierza złoŜyć ofertę, 
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: 

a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; 
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

(np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upowaŜnienie do pełnienia funkcji 
przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego 
z Wykonawców. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1–2 muszą być złoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie 
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 musi być złoŜony w formie oryginału. 
Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 musi być złoŜony w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 

5. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. 

6. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentu, o  którym mowa w ust. 2 pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym 
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje 
się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ  
PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń , DOKUMENTÓW . 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: 
Joanna Rządkowska – Jurga – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych – tel. 61 84 10 686. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. 
Zamawiający dopuszcza równieŜ przekaz ww. dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, pod 
warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
winny być kierowane na adres e-mail: zp@powiat.poznan.pl, faks nr 61 84 18 823. 

3. Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 61 84 18 823 lub pocztą 
elektroniczną: zp@powiat.poznan.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania  na piśmie 
(przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). 

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, pod warunkiem, Ŝe zapytanie wpłynęło 
do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Treść wyjaśnień zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania, a w przypadku zamieszczenia specyfikacji 
na stronie internetowej – zamieszczona równieŜ na tej stronie. 
JeŜeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyŜej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień 
Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi. 
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VII. ZMIANA TRE ŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  

1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze składającymi się na nią dokumentami. 
Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a  jeŜeli specyfikacja udostępniona jest na stronie internetowej – 
zamieszcza ją takŜe na tej stronie. 
JeŜeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert 
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej, jeŜeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie. 

2. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający moŜe zmienić, zamieszczając 
w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia zmienianego 
ogłoszenia i jego numer. 
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert 
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeŜeli jest to konieczne.  
JeŜeli dokonana zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu 
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, 
Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.  
Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  

1. Ofertę naleŜy złoŜyć zgodnie z treścią formularzy ofertowych stanowiących załączniki nr 4A – 4D do niniejszej 
SIWZ, oddzielnie dla kaŜdej z części do której Wykonawca zamierza złoŜyć ofertę. 

2. Wykonawca do kaŜdej z części moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę naleŜy, pod rygorem niewaŜności, złoŜyć w formie pisemnej, a  treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upowaŜnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

5. W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty 
i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela / lidera konsorcjum. 

6. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 
7. Zamawiający zaleca, aby kaŜda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i zaparafowana. 
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemoŜliwiający jej 

dekompletację. 
9. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty ) były 

podpisane przez osob(ę) y podpisując(ą)e ofertę. Podpis winien być naniesiony w sposób umoŜliwiający jego 
identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką. 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, z zastrzeŜeniem art. 93 ust. 
4 ustawy. 

 
IX. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą  

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, na czas 

niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co 
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

4. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy 
złoŜyli oferty.  

 
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie, uniemoŜliwiającym zapoznanie się z jej treścią, 
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 pokój nr 002  do dnia 02.03.2012 r., do godz. 11:00. 

1) Opakowanie/kopertę naleŜy zaadresować następująco: 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
„Przetarg nieograniczony – realizacja zajęć skierowanych dla wychowanków lub absolwentów SOSW 
w Mosinie oraz SOSW w Owińskach, części nr …, …, …, … . Nie otwierać przed dniem 02.03.2012r., 
godz. 11:15”. 
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oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
2) Konsekwencje złoŜenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 
3) Wykonawca na Ŝyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie złoŜenia oferty. 
4) Oferta złoŜona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.03.2012 r. o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315 piętro III. 

3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy 
otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek. 

 
XI. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY  

1. Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złoŜoną ofertę.   
2. Zmiana musi być złoŜona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.  
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 
dołączone do uprzednio złoŜonej oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złoŜenie 
pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego. 

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.  

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować kompletną, jednoznaczną i ostateczną cenę 
uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

2. Cena oferty powinna być wyraŜona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, 
na kaŜdym etapie przeliczania) z uwzględnieniem naleŜnego podatku VAT oraz określona słownie 
w oznaczonym miejscu formularza ofertowego – cena netto i brutto. 

3. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT naleŜy do obowiązków Wykonawcy. 
4. Cena oferty  zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty 

oferowane przez Wykonawcę. 
5. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY,  Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY O FERT. 

1. Przy wyborze ofert, w zakresie kaŜdej z części, zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium tj. ceną:  
- cena – 100 %,  gdzie 1% = 1 pkt 

W zakresie przedmiotowego kryterium oferta moŜe uzyskać maks. 100 punktów. 
Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość 
punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza liczba punktów. Wg kryterium cena: 

      Cena najniŜsza spośród złoŜonych ofert 
                   Wc =------------------------------------------------------- x 100 pkt,                   
                                                  Cena badanej oferty 
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów. 
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 

na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia 
w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 

4. Wykonawcy składający dodatkowe oferty nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych 
ofertach. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 
− oczywiste omyłki pisarskie; 
− oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 
− inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza, w oparciu o kryterium wyboru – cena. 

 
XIV. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PRZY  
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA PUBLICZNEGO.  

1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 
jednocześnie Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o wynikach postępowania oraz terminie zawarcia umowy. 



 6 

2. W przypadku gdy w imieniu Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  umowę będzie 
podpisywać inna osoba jest ona zobowiązana legitymować się stosownym pełnomocnictwem. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą (z najniŜszą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

4. W przypadku wyboru oferty złoŜonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający moŜe Ŝądać przed podpisaniem umowy przedłoŜenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące 
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

 
XV. DOPUSZCZALNE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO ZMIANY POSTANOWIE Ń ZAWARTEJ UMOWY.  

Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie oraz moŜliwość zmian, korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY  
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niŜej wskazane środki ochrony prawnej: 
1) Odwołanie – przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

– opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
– wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
– odrzucenia oferty odwołującego. 

2) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy. 

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, takŜe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

4) Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy. 

5) Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 
okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

6) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony  prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy. 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

   

Załącznik nr 1  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1. Część nr 1 

 
LP 

 

 
RODZAJ ZAJ ĘĆ 

 
OPIS 

 
ROK 2012 

 
 
I WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH, NIEDOWIDZ ĄCYCH LUB Z NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCIĄ INTELEKTUALN Ą 
(zadanie skierowane do 24 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach) 
 

Zadanie skierowane jest do 24 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Owińskach. Są to osoby, dla których największą przeszkodą jest 
upośledzenie narządu wzroku, ale które rokują duŜe szanse na uzyskanie zatrudnienia w 
przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych i motywacji.  
Z uwagi na charakter grupy konieczne jest przeprowadzenie zajęć w grupach nie 
większych niŜ 6 osób, w związku z tym zaplanowano 4 grupy po 6 osób. 
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 
Program nauczania (podstawowy kurs języka angielskiego) będzie realizowany z 
wykorzystaniem materiałów dydaktycznych (w piśmie brajla, pliki dźwiękowe do 
dyktafonów itp.) dostarczonych przez Wykonawcę realizującego zadanie.  
 
Dla realizacji tego zadania zostały zakupione przez Zamawiającego 24 dyktafony 
(dyktafon Olympus WS-750M) dla uczestników. 

• zajęcia grupowe dla 24 osób 
• 4 grupy po 6 osób  
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• 160 godzin dla kaŜdej grupy. Łącznie: 160 h 

* 4 grupy = 640 godzin 
• godzina zajęć=45 minut 
 

1 Zajęcia z języka 
angielskiego 
skierowane do osób 
niewidomych lub 
niedowidzących 
 
 

ŁĄCZNIE 640 godzin 
2 Zajęcia 

informatyczne           
dla osób 
niedowidzących lub 
niewidomych 

Zadanie skierowane jest do 24 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Owińskach. Są to osoby, dla których największą przeszkodą jest 
upośledzenie narządu wzroku, ale które rokują duŜe szanse na uzyskanie zatrudnienia w 
przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych i motywacji. 
Z uwagi na charakter grupy konieczne jest przeprowadzenie zajęć w grupach nie 

• zajęcia grupowe dla 24 osób 
• 4 grupy po 6 osób  
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• 80 godzin dla kaŜdej grupy. Łącznie: 80 

godzin * 4 grupy = 320 godzin 



 8 

większych niŜ 6 osób, w związku z tym zaplanowano 4 grupy po 6 osób. 
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 
Program nauczania (kurs przygotowujący uczestników do egzaminu ECDL STAR) będzie 
realizowany z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych przygotowanych i 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
 
Dodatkowo zostały zakupione 2 linijki brajlowskie dla uczestników. 

• godzina zajęć=45 minut 
 
 

 
 

ŁĄCZNIE 320 godzin 
Są to działania niezbędne dla podniesienia samooceny uczestników, ich wiary we własne 
moŜliwości, bez czego znalezienie zatrudnienia jest bardzo utrudnione.  
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 
Wykonawca dokona analizy potrzeb uczestników.   

• zajęcia indywidualne dla 24 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• 14 godzin dla kaŜdego uczestnika. Łącznie: 

14 godzin * 24 uczestników = 336 godzin 
• godzina zajęć=60 minut 

3 Wsparcie 
psychologiczne            
osób niedowidzących 
lub niewidomych 
 
 

ŁĄCZNIE 336 godzin 
Wsparcie doradcy zawodowego ma na celu  zapoznanie uczestników z aktualną ofertą 
rynku pracy i przygotowanie indywidualnych planów działania, które pomogą krok po 
kroku poprawić zdolność uczestników do funkcjonowania na rynku pracy.  
Ze względu na specyfikę grupy, znalezienie zatrudnienia bez takiego wsparcia jest 
praktycznie niemoŜliwe.  
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 
Wykonawca dokona analizy potrzeb uczestników.   

• zajęcia indywidualne dla 24 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• 8 godzin dla kaŜdego uczestnika. Łącznie: 8 

godzin * 24 uczestników = 192 godziny 
• godzina zajęć=60 minut 
 

4 Wsparcie 
zawodowo-doradcze 
osób niewidomych 
lub niedowidzących 
 
 

ŁĄCZNIE 192 godziny 
W zadaniu tym nie biorą udziału bezpośrednio uczestnicy projektu. Indywidualne plany 
działań (IPD) mają powstać w oparciu o przeprowadzone zajęcia ze wsparcia zawodowo-
doradczego i wsparcia psychologicznego. Osoba prowadząca w porozumieniu z doradcą 
zawodowym stworzą dla kaŜdego z uczestników plan przyszłej kariery zawodowej 
uwzględniającej nabyte podczas uczestnictwa w projekcie kwalifikacje. IPD ma być 
uzgodniony z uczestnikiem i przedstawiony podczas zajęć ze wsparcia psychologicznego i 
wsparcia doradczo-zawodowego. IPD musi posiadać formę pisemną dla kaŜdego 
uczestnika. 

• łącznie 24 sztuki (dla kaŜdego uczestnika 
zajęć 1 egzemplarz IPD) 

• IPD muszą zostać uzgodnione z uczestnikami 
zajęć 

• muszą być gotowe do 10 grudnia 2012 r. 

5 Przygotowanie 
indywidualnych 
planów działań 
 
 

ŁĄCZNIE 24 sztuki 
6 Trening 

Umiejętności i 
Kompetencji 
Społecznych I 
 

TUiKS I – jest to kompleksowy program podnoszenia kompetencji i umiejętności 
społecznych zawierający zarówno elementy szkoleń interpersonalnych, jak i warsztatów 
pozwalających uczestnikom na nabycie zdolności do odnalezienia się w kontaktach z 
innymi ludźmi, w sytuacjach, których nie nauczą się w szkole a które są niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i odnalezienia się na rynku pracy.  

Ad. 1 
• zajęcia grupowe dla 12 osób 
• 1 grupa licząca 12 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• całkowita liczba godzin w roku 2012 dla 1 
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Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 
TUiKS I będzie obejmował: 
1. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji miękkich: trening interpersonalny, 

warsztaty z asertywności, funkcjonowanie w grupie społecznej, motywowania do 
rozwoju, metody radzenia sobie ze stresem, metody efektywnego i dostosowanego do 
moŜliwości osób niepełnosprawnych uczenia się, odkrywanie własnych umiejętności i 
moŜliwości, moje mocne i słabe strony, bilans umiejętności, moŜliwości i 
predyspozycji zawodowych, określenie preferencji zawodowych, określenie celów 
Ŝyciowych i zawodowych, trening umiejętności podejmowania decyzji. 

2. Kurs autoprezentacji wg poniŜszego programu: mój wygląd osobisty, jak dopasować 
ubiór do wyglądu, jak przygotować swój wizerunek na rozmowę kwalifikacyjną, wizaŜ 
dla osób niepełnosprawnych, estetyka wyglądu zewnętrznego kluczem do sukcesu, 
dbałość o własne ciało kluczem do sukcesu, konsultacje indywidualne w zakresie 
kreowania wizerunku. 

3. Kurs savoir vivre. 
W ramach niniejszego kursu Wykonawca zakupi artykuły, produkty wymienione w 
załączniku nr 3 odpowiednie dla danego rodzaju zajęć. 
 
Na potrzeby w/w zajęć Zamawiający zakupił następujące materiały dydaktyczne: 

1. eSzOK 5.1 – Program komputerowy do szkolnego ośrodka kariery. Licencja 
wielostanowiskowa: 1 sztuka. 

2. Indywidualny Planer Kariery 1.2 – program komputerowy do indywidualnego 
planowania kariery zawodowej. Licencja jednostanowiskowa: 1 sztuka. 

3. Piramida Kariery 3 tom 1 i tom 2 – program komputerowy do poznania samego 
siebie jak i planowania kariery  zawodowej. Licencja wielostanowiskowa: 1 
komplet. 

4. Poradnictwo zawodowe – scenariusze zajęć. Poziom I, tom 1 i tom 2 – zestaw 
scenariuszy zajęć dot. kreowania przyszłości zawodowej + prezentacja na CD-
ROM: 1 komplet. 

5. KsiąŜka „Poradnictwo w Szok-ach” – materiały dydaktyczne dot. organizacji i 
sposobu działania szkolnego ośrodka kariery: 1 sztuka. 

6. Osobiste Portfolio Kariery – segregator ćwiczeń z planowania kariery. Materiały 
dydaktyczne do tworzenia własnego portfolio kariery: 25 sztuk. 

7. Zestaw scenariuszy zajęć „Kształcenie przez całe Ŝycie” z prezentacją 
multimedialną na płycie CD-ROM: 1 sztuka. 

Na potrzeby realizacji zajęć Wykonawca zapewni dla:  warsztatów, kursu 
autoprezentacji, kursu savoir vivre - opiekuna grupy. 

grupy = 25 godzin 
• godzina zajęć=60 minut 
• opiekun grupy: 25 godzin 
Ad. 2 
• zajęcia grupowe dla 12 osób 
• 2 grupy liczące po 6 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• całkowita liczba godzin w roku 2012 dla 1 

grupy = 12 godzin. Łącznie: 12 godzin * 2 
grupy = 24 godziny 

• godzina zajęć=60 minut 
• opiekun grupy (12 godzin * 2 grupy) = 24 

godziny     
Ad. 3 
• zajęcia grupowe dla 12 osób 
• 2 grupy liczące po 6 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• całkowita liczba godzin w roku 2012 dla 1 

grupy = 12 godzin. Łącznie: 12 godzin * 2 
grupy = 24 godziny 

• godzina zajęć=60 minut 
• opiekun grupy (12 godzin * 2 grupy) = 24 

godziny     

 

ŁĄCZNIE 146 godzin 
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II WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCIĄ WZROKOW Ą I INTELEKTUALN Ą 
(zadanie przewidziane dla 24 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach i Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Owińskach) 
 

Osoby niepełnosprawne wzrokowo z dodatkową niepełnosprawnością intelektualną mają 
bardzo ograniczone moŜliwości podejmowania działalności zawodowej. Niepełnosprawni 
intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym nie mogą zdobyć kwalifikacji do 
wykonywania konkretnych zawodów. Na rynku pracy mogą tylko funkcjonować jako 
pomocnicy w zawodzie. Ta grupa niepełnosprawnych charakteryzuje się róŜnym 
poziomem sprawności intelektualnej, niewielką aktywnością zawodową, potrzebuje stałej 
opieki i dozoru. Potrafią oni właściwie wykonywać proste zadania zawodowe, tylko wtedy, 
gdy zostaną one przećwiczone na stanowisku pracy (przysposobienie do zawodu). 
Właściwa rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie wymaga stałości. Zarówno 
w odniesieniu do miejsca jak i stałym cyklicznym powtarzaniu czynności na stanowisku 
pracy. Dlatego przewidziano dla tej grupy cykl zajęć warsztatowych przygotowujących 
uczestników do pracy jako pomocnik cukiernika. 
Wszyscy uczestnicy będą brali udział w 3 rodzajach zajęć aby odkryć w sobie 
predyspozycje do wykonywania określonych czynności. 
W celu zapewnienia naleŜytego bezpieczeństwa na zajęciach uczestnicy (24 osoby) zostaną 
podzieleni na 4 grupy. Podczas zajęć będą obecni opiekunowie posiadający niezbędne 
kwalifikacje do opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 
 
W ramach niniejszego zadania Wykonawca zakupi  artykuły, produkty wymienione 
w załączniku nr 3 odpowiednie dla danego rodzaju zajęć. 
 
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 
 
W ramach niniejszego zadania Wykonawca zapewni po dwóch opiekunów dla kaŜdej 
grupy. 

• zajęcia grupowe dla 24 osób 
• 4 grupy liczące po 6 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• proponowany tryb zajęć: 4 grupy * 12 godzin 

= 48 godzin 
• dwóch opiekunów grupy (12 godzin * 4 

grupy * 2 opiekunów) = 96 godzin 
 

1 Poznajemy zawody 
– pomoc cukiernika 
 
 

ŁĄCZNIE 144 godziny 
2 Poznajemy zawody 

– pomoc fryzjera 
 
 

Osoby niepełnosprawne wzrokowo z dodatkową niepełnosprawnością intelektualną mają 
bardzo ograniczone moŜliwości podejmowania działalności zawodowej. Niepełnosprawni 
intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym nie mogą zdobyć kwalifikacji do 
wykonywania konkretnych zawodów. Na rynku pracy mogą tylko funkcjonować jako 
pomocnicy w zawodzie. Ta grupa niepełnosprawnych charakteryzuje się róŜnym 
poziomem sprawności intelektualnej, niewielką aktywnością zawodową, potrzebuje stałej 
opieki i dozoru. Potrafią oni właściwie wykonywać proste zadania zawodowe, tylko wtedy, 
gdy zostaną one przećwiczone na stanowisku pracy (przysposobienie do zawodu). 
Właściwa rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie wymaga stałości. Zarówno 

• zajęcia grupowe dla 24 osób 
• 4 grupy liczące po 6 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• proponowany tryb zajęć: 4 grupy * 12 godzin 

= 48 godzin 
• dwóch opiekunów grupy (12 godzin * 4 

grupy * 2 opiekunów) = 96 godzin 
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w odniesieniu do miejsca jak i stałym cyklicznym powtarzaniu czynności na stanowisku 
pracy. Dlatego przewidziano dla tej grupy cykl zajęć warsztatowych przygotowujących 
uczestników do pracy jako pomocnik fryzjera. 
Wszyscy uczestnicy będą brali udział w 3 rodzajach zajęć aby odkryć w sobie 
predyspozycje do wykonywania określonych czynności. 
W celu zapewnienia naleŜytego bezpieczeństwa na zajęciach uczestnicy (24 osoby) zostaną 
podzieleni na 4 grupy. Podczas zajęć będą obecni opiekunowie posiadający niezbędne 
kwalifikacje do opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 
 
W ramach niniejszego zadania Wykonawca zakupi  artykuły, produkty wymienione 
w załączniku nr 3 odpowiednie dla danego rodzaju zajęć. 
 
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 
 
W ramach niniejszego zadania Wykonawca zapewni po dwóch opiekunów dla kaŜdej 
grupy. 

ŁĄCZNIE 144 godziny 
Są to działania niezbędne dla podniesienia samooceny uczestników, ich wiary we własne 
moŜliwości, bez czego znalezienie zatrudnienia jest bardzo utrudnione.  
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 
Wykonawca dokona analizy potrzeb uczestników.   

• zajęcia indywidualne dla 24 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• 14 godzin dla kaŜdego uczestnika. Łącznie: 

14 godzin * 24 uczestników = 336 godzin 
• godzina zajęć=60 minut 

3 Wsparcie 
psychologiczne           
dla osób z 
niepełnosprawnością 
wzrokową i 
intelektualną  
 ŁĄCZNIE 336 godzin 

Wsparcie doradcy zawodowego ma na celu  zapoznanie uczestników z aktualną ofertą 
rynku pracy i przygotowanie indywidualnych planów działania, które pomogą krok po 
kroku poprawić zdolność uczestników do funkcjonowania na rynku pracy.  
Ze względu na specyfikę grupy, znalezienie zatrudnienia bez takiego wsparcia jest 
praktycznie niemoŜliwe.  
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością umysłową. 
Wykonawca dokona analizy potrzeb uczestników.   
 

• zajęcia indywidualne dla 24 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• 10 godzin dla kaŜdego uczestnika. Łącznie: 

10 godzin * 24 uczestników = 240 godzin 
• godzina zajęć=60 minut 

4 Wsparcie 
zawodowo-doradcze 
dla osób z 
niepełnosprawnością 
wzrokową i 
intelektualną 
 
 

ŁĄCZNIE 240 godzin 
5 Przygotowanie 

indywidualnych 
planów działań 
 

W zadaniu tym nie biorą udziału bezpośrednio uczestnicy projektu. Indywidualne plany 
działań (IPD) mają powstać w oparciu o przeprowadzone zajęcia ze wsparcia zawodowo-
doradczego i wsparcia psychologicznego. Osoba prowadząca w porozumieniu z doradcą 
zawodowym stworzą dla kaŜdego z uczestników plan przyszłej kariery zawodowej 

• łącznie 24 sztuki (dla kaŜdego uczestnika 
zajęć 1 egzemplarz IPD) 

• IPD muszą zostać uzgodnione z uczestnikami 
zajęć 
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uwzględniającej nabyte podczas uczestnictwa w projekcie kwalifikacje. IPD ma być 
uzgodniony z uczestnikiem i przedstawiony podczas zajęć ze wsparcia psychologicznego i 
wsparcia doradczo-zawodowego. IPD musi posiadać formę pisemną dla kaŜdego 
uczestnika. 

• muszą być gotowe do 10 grudnia 2012 r.  

ŁĄCZNIE 24 sztuki 
6 Trening 

Umiejętności i 
Kompetencji 
Społecznych I 
 
 

TUiKS I – jest to kompleksowy program podnoszenia kompetencji i umiejętności 
społecznych zawierający zarówno elementy szkoleń interpersonalnych, jak i warsztatów 
pozwalających uczestnikom na nabycie zdolności do odnalezienia się w kontaktach z 
innymi ludźmi, w sytuacjach, których nie nauczą się w szkole a które są niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i odnalezienia się na rynku pracy.  
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 
TUiKS I będzie obejmował: 
1. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji miękkich: trening interpersonalny, 

warsztaty z asertywności, funkcjonowania w grupie społecznej, motywowania do 
rozwoju, metody radzenia sobie ze stresem, metody efektywnego i dostosowanego do 
moŜliwości osób niepełnosprawnych uczenia się, odkrywanie własnych umiejętności i 
moŜliwości, moje mocne i słabe strony, bilans umiejętności, moŜliwości i 
predyspozycji zawodowych, określenie preferencji zawodowych, określenie celów 
Ŝyciowych i zawodowych, trening umiejętności podejmowania decyzji. 

2. Kurs autoprezentacji wg poniŜszego programu: mój wygląd osobisty, jak dopasować 
ubiór do wyglądu, jak przygotować swój wizerunek na rozmowę kwalifikacyjną, wizaŜ 
dla osób niepełnosprawnych, estetyka wyglądu zewnętrznego kluczem do sukcesu, 
dbałość o własne ciało kluczem do sukcesu, konsultacje indywidualne w zakresie 
kreowania wizerunku. 

3. Kurs savoir vivre. 
W ramach niniejszego kursu Wykonawca zakupi artykuły, produkty wymienione w 
załączniku nr 3 odpowiednie dla danego rodzaju zajęć. 
 
Na potrzeby w/w zajęć Zamawiający zakupi następujące materiały dydaktyczne: 
1. eSzOK 5.1 – Program komputerowy do szkolnego ośrodka kariery. Licencja 

wielostanowiskowa: 1 sztuka. 
2. Indywidualny Planer Kariery 1.2 – program komputerowy do indywidualnego 

planowania kariery zawodowej. Licencja jednostanowiskowa: 1 sztuka. 
3. Piramida Kariery 3 tom 1 i tom 2 – program komputerowy do poznania samego siebie 

jak i planowania kariery  zawodowej. Licencja wielostanowiskowa: 1 komplet. 
4. Poradnictwo zawodowe – scenariusze zajęć. Poziom I, tom 1 i tom 2 – zestaw 

scenariuszy zajęć dot. kreowania przyszłości zawodowej + prezentacja na CD-ROM: 1 
komplet. 

5. KsiąŜka „Poradnictwo w Szok-ach” – materiały dydaktyczne dot. organizacji i 

Ad. 1 
• zajęcia grupowe dla 12 osób 
• 1 grupa licząca 12 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• całkowita liczba godzin dla 1 grupy = 25 

godzin 
• godzina zajęć=60 minut 
• opiekun grupy: 25 godzin 
Ad. 2 
• zajęcia grupowe dla 12 osób 
• 2 grupy liczące po 6 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• całkowita liczba godzin dla 1 grupy = 12 

godzin. Łącznie: 12 godzin * 2 grupy = 24 
godziny 

• godzina zajęć=60 minut 
• opiekun grupy (12 godzin * 2 grupy) = 24 

godziny     
Ad. 3 
• zajęcia grupowe dla 12 osób 
• 2 grupy liczące po 6 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• całkowita liczba godzin dla 1 grupy = 12 

godzin. Łącznie: 12 godzin * 2 grupy = 24 
godziny 

• godzina zajęć=60 minut 
• opiekun grupy (12 godzin * 2 grupy) = 24 

godziny     
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sposobu działania szkolnego ośrodka kariery: 1 sztuka. 
6. Osobiste Portfolio Kariery – segregator ćwiczeń z planowania kariery. Materiały 

dydaktyczne do tworzenia własnego portfolio kariery: 25 sztuk. 
7. Zestaw scenariuszy zajęć „Kształcenie przez całe Ŝycie” z prezentacją multimedialną 

na płycie CD-ROM: 1 sztuka. 
Na potrzeby realizacji zajęć Wykonawca zapewni dla:  warsztatów, kursu 
autoprezentacji, kursu savoir vivre opiekuna grupy. 

ŁĄCZNIE 146 godzin 
 
III WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKK Ą NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ 
(zadanie skierowane do 20 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie) 
 

Zadanie skierowane jest do 20 podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.  
Z uwagi na charakter grupy konieczne jest przeprowadzenie zajęć w grupach 10 
osobowych, w związku z tym zaplanowano 2 grupy po 10 osób. 
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością umysłową. 
Program nauczania (podstawowy kurs języka angielskiego) będzie realizowany z 
wykorzystaniem materiałów dydaktycznych dostarczonych przez Zamawiającego.  
 
Dla realizacji tego zadania Zamawiający zakupił 20 kompletów podręczników do nauki 
języka angielskiego (20 podręczników oraz 20 zeszytów ćwiczeń) oraz zbiór gier i zabaw 
do nauki języka angielskiego. 

• zajęcia grupowe dla 20 osób 
• 2 grupy po 10 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• 160 godzin dla kaŜdej grupy. Łącznie: 160 

godzin * 2 grupy = 320 godzin 
• godzina zajęć=45 minut 
 

1 Zajęcia z języka 
angielskiego                
dla osób z  
niepełnosprawnością 
umysłową w stopniu 
lekkim 
 
 

ŁĄCZNIE 320 godzin 
Są to działania niezbędne dla podniesienia samooceny uczestników, ich wiary we własne 
moŜliwości. Ze względu na specyfikę grupy, znalezienie zatrudnienia bez takiego wsparcia 
jest praktycznie niemoŜliwe. 
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością umysłową. 
Wykonawca dokona analizy potrzeb uczestników.   

• zajęcia indywidualne dla 20 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• 14 godzin dla kaŜdego uczestnika. Łącznie: 

14 godzin * 20 uczestników = 280 godzin 
• godzina zajęć=60 minut 

2 Wsparcie 
psychologiczne           
dla osób z  
niepełnosprawnością 
umysłową w stopniu 
lekkim 
 
 ŁĄCZNIE 280 godzin 

3 Wsparcie 
zawodowo-doradcze 
dla osób z  
niepełnosprawnością 
umysłową w stopniu 
lekkim 
 

Wsparcie doradcy zawodowego ma na celu  zapoznanie uczestników z aktualną ofertą 
rynku pracy i przygotowanie indywidualnych planów działania, które pomogą krok po 
kroku poprawić zdolność uczestników do funkcjonowania na rynku pracy.  
Ze względu na specyfikę grupy, znalezienie zatrudnienia bez takiego wsparcia jest 
praktycznie niemoŜliwe.  
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, przez specjalistów posiadających 

• zajęcia indywidualne dla 20 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• na kaŜdego uczestnika przypada 9 godzin i 

36 minut zajęć * 20 uczestników = 192 
godziny 

• godzina zajęć=60 minut 
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kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością umysłową. 
Wykonawca dokona analizy potrzeb uczestników.   

 

ŁĄCZNIE 192 godziny 
W zadaniu tym nie biorą udziału bezpośrednio uczestnicy projektu. Indywidualne plany 
działań (IPD) mają powstać w oparciu o przeprowadzone zajęcia ze wsparcia zawodowo-
doradczego i wsparcia psychologicznego. Osoba prowadząca w porozumieniu z doradcą 
zawodowym stworzą dla kaŜdego z uczestników plan przyszłej kariery zawodowej 
uwzględniającej nabyte podczas uczestnictwa w projekcie kwalifikacje. IPD ma być 
uzgodniony z uczestnikiem i przedstawiony podczas zajęć ze wsparcia psychologicznego i 
wsparcia doradczo-zawodowego. IPD musi posiadać formę pisemną dla kaŜdego 
uczestnika. 

• łącznie 20 sztuk (dla kaŜdego uczestnika 
zajęć 1 egzemplarz IPD) 

• IPD muszą zostać uzgodnione z uczestnikami 
zajęć 

• muszą być gotowe do 10 grudnia 2012 r. 

4 Przygotowanie 
indywidualnych 
planów działań 
 
 

ŁĄCZNIE 20 sztuk 
5 Trening 

Umiejętności i 
Kompetencji 
Społecznych II 
 
 

TUiKS II – jest to kompleksowy program podnoszenia kompetencji i umiejętności 
społecznych zawierający zarówno elementy szkoleń interpersonalnych, jak i warsztatów 
pozwalających uczestnikom na nabycie zdolności do odnalezienia się w kontaktach z 
innymi ludźmi, w sytuacjach, których nie nauczą się w szkole a które są niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i odnalezienia się na rynku pracy.  
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 
TUiKS II będzie obejmował: 
1. Rozwijanie i utrwalanie nawyków związanych z dbaniem o higienę osobistą i wygląd: 

prowadzenie treningu czystości i utrwalanie nawyków higienicznych, ćwiczenie 
dbałości o włosy i paznokcie a takŜe umiejętności korzystania z usług fryzjera i 
kosmetyczki (wykorzystanie szkolnego gabinetu fryzjersko-kosmetycznego), pranie i 
czyszczenie odzieŜy – zasady konserwacji (pranie ręczne, pranie w automacie, pralnie 
chemiczne), prasowanie, korzystanie z usług pogotowia krawieckiego, umiejętność 
dobierania odpowiedniego stroju do okazji. 

2. Rozwijanie umiejętności dbania o porządek w swoim otoczeniu: sprzątanie mieszkania, 
dbanie o otoczenie domu (chodniki, trawniki itp.). 

3. Funkcjonowanie społeczne: planowanie budŜetu, robienie zakupów w sklepie i 
marketach (korzystnych ekonomicznie), umiejętność korzystania ze źródeł informacji i 
pomocy instytucji wsparcia np. w celu pozyskania informacji czy pomocy w 
sformułowaniu pism urzędowych (Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum 
Informacji, Ośrodek Zdrowia, stowarzyszenia, itp.), ćwiczenie zachowań w restauracji, 
kinie, teatrze, urzędzie, itp. 

4. Ćwiczenie orientacji podczas poruszania się po mieście. 
5. Samodzielne korzystanie z pociągu i autobusu. 
6. Kontynuowanie leczenia i terapii w zaleŜności od potrzeb w celu zmniejszenia 

przeciwwskazań do podjęcia pracy. 
7. Kształcenie umiejętności efektywnego spędzania czasu wolnego. 

• zajęcia grupowe dla 20 osób 
• 4 grupy liczące po 5 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• całkowita liczba godzin w roku 2012 dla 1 

grupy = 15 godzin. 15 godzin * 4 grupy = 60 
godzin 

• godzina zajęć=60 minut 
ORAZ 
• zajęcia indywidualne dla 20 osób 
• 10 godzin na jednego uczestnika 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• 20 uczestników * 10 godzin = 200 godzin 
• godzina zajęć=60 minut 
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W/w zadania zostaną zrealizowane w ramach materiałów dydaktycznych dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
W przypadku zajęć w zakresie ćwiczenia orientacji podczas poruszania się po mieście oraz 
samodzielnego korzystania z pociągu i autobusu, zajęcia indywidualne powinny odbywać 
się poza Ośrodkiem, tzn. w Mosinie i/lub w Poznaniu oraz na trasie Mosina – Poznań 
i z powrotem. 

ŁĄCZNIE 260 godzin 
 
IV WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKK Ą I UMIARKOWAN Ą NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
(zadanie przewidziane jest dla 20 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie) 
 

Wsparcie doradcy zawodowego ma na celu  zapoznanie uczestników z aktualną ofertą 
rynku pracy i przygotowanie indywidualnych planów działania, które pomogą krok po 
kroku poprawić zdolność uczestników do funkcjonowania na rynku pracy.  
Ze względu na specyfikę grupy, znalezienie zatrudnienia bez takiego wsparcia jest 
praktycznie niemoŜliwe.  
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością umysłową. 
Wykonawca dokona analizy potrzeb uczestników. 

• zajęcia indywidualne dla 20 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• 8 godzin dla kaŜdego uczestnika. Łącznie: 8 

godzin * 20 uczestników = 160 godzin 
• godzina zajęć=60 minut 
 

1 Wsparcie 
zawodowo-doradcze 
dla osób z lekką lub 
umiarkowaną 
niepełnosprawnością 
 
 

ŁĄCZNIE 160 godzin 
W zadaniu tym nie biorą udziału bezpośrednio uczestnicy projektu. Indywidualne plany 
działań (IPD) mają powstać w oparciu o przeprowadzone zajęcia ze wsparcia zawodowo-
doradczego i wsparcia psychologicznego. Osoba prowadząca w porozumieniu z doradcą 
zawodowym stworzą dla kaŜdego z uczestników plan przyszłej kariery zawodowej 
uwzględniającej nabyte podczas uczestnictwa w projekcie kwalifikacje. IPD ma być 
uzgodniony z uczestnikiem i przedstawiony podczas zajęć ze wsparcia psychologicznego i 
wsparcia doradczo-zawodowego. IPD musi posiadać formę pisemną dla kaŜdego 
uczestnika. 

• łącznie 20 sztuk (dla kaŜdego uczestnika 
zajęć 1 egzemplarz IPD) 

• IPD muszą zostać uzgodnione z uczestnikami 
zajęć 

• muszą być gotowe do 10 grudnia 2012 r. 

2 Przygotowanie 
indywidualnych 
planów działań 
 
 

ŁĄCZNIE 20 sztuk 
3 Trening 

Umiejętności i 
Kompetencji 
Społecznych II 
 
 

TUiKS II – jest to kompleksowy program podnoszenia kompetencji i umiejętności 
społecznych zawierający zarówno elementy szkoleń interpersonalnych, jak i warsztatów 
pozwalających uczestnikom na nabycie zdolności do odnalezienia się w kontaktach z 
innymi ludźmi, w sytuacjach, których nie nauczą się w szkole a które są niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i odnalezienia się na rynku pracy.  
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. 
TUiKS II będzie obejmował: 
1. Rozwijanie i utrwalanie nawyków związanych z dbaniem o higienę osobistą i wygląd: 

prowadzenie treningu czystości i utrwalanie nawyków higienicznych, ćwiczenie 

• zajęcia grupowe dla 20 osób 
• 4 grupy liczące po 5 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• całkowita liczba godzin w roku 2012 dla 1 

grupy = 15 godzin. 15 godzin * 4 grupy = 60 
godzin 

• godzina zajęć=60 minut 
ORAZ 
• zajęcia indywidualne dla 20 osób 
• 10 godzin na jednego uczestnika 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 



 16 

dbałości o włosy i paznokcie a takŜe umiejętności korzystania z usług fryzjera i 
kosmetyczki (wykorzystanie szkolnego gabinetu fryzjersko-kosmetycznego), pranie i 
czyszczenie odzieŜy – zasady konserwacji (pranie ręczne, pranie w automacie, pralnie 
chemiczne), prasowanie, korzystanie z usług pogotowia krawieckiego, umiejętność 
dobierania odpowiedniego stroju do okazji. 

2. Rozwijanie umiejętności dbania o porządek w swoim otoczeniu: sprzątanie mieszkania, 
dbanie o otoczenie domu (chodniki, trawniki itp.). 

3. Funkcjonowanie społeczne: planowanie budŜetu, robienie zakupów w sklepie i 
marketach (korzystnych ekonomicznie), umiejętność korzystania ze źródeł informacji i 
pomocy instytucji wsparcia np. w celu pozyskania informacji czy pomocy w 
sformułowaniu pism urzędowych (Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum 
Informacji, Ośrodek Zdrowia, stowarzyszenia, itp.), ćwiczenie zachowań w restauracji, 
kinie, teatrze, urzędzie, itp. 

4. Ćwiczenie orientacji podczas poruszania się po mieście. 
5. Samodzielne korzystanie z pociągu i autobusu. 
6. Kontynuowanie leczenia i terapii w zaleŜności od potrzeb w celu zmniejszenia 

przeciwwskazań do podjęcia pracy. 
7. Kształcenie umiejętności efektywnego spędzania czasu wolnego. 
W/w zadania zostaną zrealizowane w ramach materiałów dydaktycznych dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
W przypadku zajęć w zakresie ćwiczenia orientacji podczas poruszania się po mieście oraz 
samodzielnego korzystania z pociągu i autobusu, zajęcia indywidualne powinny odbywać 
się poza Ośrodkiem, tzn. w Mosinie i/lub w Poznaniu oraz na trasie Mosina – Poznań 
i z powrotem. 

• 20 uczestników * 10 godzin = 200 godzin 
• godzina zajęć=60 minut 

 

ŁĄCZNIE 260 godzin 
Są to działania niezbędne dla podniesienia samooceny uczestników, ich wiary we własne 
moŜliwości. Ze względu na specyfikę grupy, znalezienie zatrudnienia bez takiego wsparcia 
jest praktycznie niemoŜliwe. 
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnością umysłową. 
Wykonawca dokona analizy potrzeb uczestników. 

• zajęcia indywidualne dla 20 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• 14 godzin dla kaŜdego uczestnika. Łącznie: 

14 godzin * 20 uczestników = 280 godzin 
• godzina zajęć=60 minut 

4 Wsparcie 
psychologiczne       
dla osób z lekką i 
umiarkowaną 
niepełnosprawnością 
umysłową 
 
 ŁĄCZNIE 280 godzin 

5 Szkoła rodzina – 
bliŜej siebie 
 
 

Jest to program terapeutyczny stymulujący psychomotoryczny rozwój dziecka 
niepełnosprawnego angaŜujący do współpracy rodziców i opiekunów osoby 
niepełnosprawnej. Absolwenci i podopieczni przebywający w domu przez okres wakacji 
wymagają nadal specjalistycznej opieki. Niezbędne jest nauczanie rodziców lub opiekunów 
uczestników właściwej opieki nad nimi.  
Osoba prowadząca w ramach indywidualnych spotkań z rodzinami w środowisku 
domowym opracują system zadań z zakresu kształcenia kompetencji i umiejętności 
społecznych dla podopiecznych i opiekunów. W zaleŜności od potrzeb będą uczestniczyć 

• zajęcia indywidualne dla 20 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• 10 godzin treningu * 20 uczestników = 200 

godzin 
• godzina zajęć=60 minut 
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w ćwiczeniach jako instruktorzy, a takŜe monitorować realizację zaplanowanych działań i 
oceniać rezultaty. Celem programu ma być wzmocnienie ról i pozycji osób 
niepełnosprawnych w rodzinie, a takŜe usamodzielnienie ich i tym samym stwarzanie 
warunków do wycofywania się bliskich z roli opiekunów. 
W przypadku tych zajęć, zgodnie z powyŜszym opisem zostaną one przeprowadzone w 
okresie wakacji. Wykonawca powinien uwzględnić wyjazdy osób prowadzących do 
domów uczestników zajęć, którzy mogą/zamieszkują na obszarze całego województwa 
wielkopolskiego. 

ŁĄCZNIE 200 godzin 
Zajęcia wyjazdowe.  
Hipoterapia włącza się w kompleksową rewalidację lub rehabilitację, zapewniając jeden 
wspólny front dla wszystkich poczynań terapeutycznych. Zajęcia hipoterapii są metodą 
uzupełniającą, wspomagającą rozwój psychiczny oraz fizyczny. Hipoterapia ma walory 
wyjątkowe i niezastąpione: przede wszystkim kontakt z Ŝywym zwierzęciem, mający 
ogromny wpływ na rozwój emocji, budowanie więzi społecznych oraz zaspakajanie 
potrzeby lub nabywanie umiejętności dawania czegoś od siebie i opiekowanie się kimś. 
UmoŜliwia ona równieŜ kontakt z przyrodą i przebywanie w zupełnie nowym środowisku, 
zdobywanie nowych, specjalnych umiejętności ruchowych, które mogą podnieść wartość 
dziecka w oczach rówieśników, rodziców, opiekunów a przede wszystkim w jego 
własnych oczach. Wszelkie koszty związane z realizacją zajęć ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewni kierowcę o uprawnieniach/kwalifikacjach wymienionych w 
załączniku nr 2 oraz dodatkowo opiekuna uczestników na czas dowozu na zajęcia i z 
powrotem w przypadku gdy kierowca nie będzie posiadał zaświadczenia o ukończeniu 
kursu w zakresie pełnienia funkcji opiekuna dzieci niepełnosprawnych wydanego 
przez instytucje uprawnioną do przeprowadzania takich kursów. 

• zajęcia indywidualne dla 20 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• 6 godzin * 20 uczestników = 120 godzin 
• godzina zajęć=60 minut 
 
                      

6 Hipoterapia 
 
 

ŁĄCZNIE 120 godzin 
Terapia ma na celu nauczenie mózgu takiego stanu, w którym zachodzi jednocześnie relaks 
oraz skupienie. Korzyści z treningu: poprawa koncentracji uwagi, wyciszenie emocji, 
poprawa snu, lepsza kondycja umysłowa i fizyczna. 
Zajęcia przy uŜyciu urządzenia biofeedback dla 20 osób – podopiecznych lub absolwentów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. 
Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach udostępnionych (bezpłatnie) przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, przez specjalistów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi umysłowo.  

• zajęcia indywidualne dla 20 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• 6 godzin dla kaŜdego uczestnika * 20 

uczestników = 120 godzin 
• godzina zajęć=60 minut 
 

7 Biofeedback 
 
 

ŁĄCZNIE 120 godzin 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

                    
 
2. Część nr 2 

 
 

LP 
 

 
RODZAJ ZAJ ĘĆ 

 
OPIS 

 
ROK 2012 

 
 

 
WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKK Ą I UMIARKOWAN Ą NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
(zadanie przewidziane jest dla 20 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie) 
 

Zajęcia wyjazdowe. 
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi zajęcia w gospodarstwie agroturystycznym. 
W ramach niniejszego zadania Wykonawca zakupi  artykuły, produkty wymienione 
w załączniku nr 3 odpowiednie dla danego rodzaju zajęć. 
 
W ramach niniejszego zadania Wykonawca zapewni opiekuna grupy na zajęciach. 
 
Wykonawca zapewni kierowcę o uprawnieniach/kwalifikacjach wymienionych w 
załączniku nr 2 oraz dodatkowo opiekuna uczestników na czas dowozu na zajęcia i z 
powrotem w przypadku gdy kierowca nie będzie posiadał zaświadczenia o ukończeniu 
kursu w zakresie pełnienia funkcji opiekuna dzieci niepełnosprawnych wydanego 
przez instytucje uprawnioną do przeprowadzania takich kursów. 

• zajęcia grupowe dla 20 osób 
• 2 grupy liczące po 10 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• zajęcia co najmniej raz w tygodniu trwające 2 

godziny  
• liczba godzin w roku 2012 dla 1 grupy = 72 

godziny.  72 godziny * 2 grupy = 144 
godziny 

• godzina zajęć=60 minut 
• opiekun grupy: 72 godziny * 2 grupy = 144 

godziny 

1 Przygotowanie 
zawodowe – 
gospodarstwo 
agroturystyczne 
 
 

ŁĄCZNIE  288 godzin 
Dowóz uczestników został przewidziany w następujący sposób: ilość godzin zajęć (postój) 
+ godzina (łącznie na dojazd do warsztatu jak i z powrotem) = 2 godziny postoju + 1 
godzina (podróŜ) = 3 godziny 

• 3 godziny * 36 wyjazdów * 2 grupy = 216 
godzin 

  

2 Dowóz uczestników 
 
 

ŁĄCZNIE  216 godzin 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

                    
 

3. Część nr 3 
 

 
LP 

 

 
RODZAJ ZAJ ĘĆ 

 
OPIS 

 
ROK 2012 

 
 

 
WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKK Ą I UMIARKOWAN Ą NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
(zadanie przewidziane jest dla 20 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie) 
 

Zajęcia wyjazdowe. 
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi zajęcia w warsztacie garncarsko-stolarskim. 
W ramach niniejszego zadania Wykonawca zakupi  artykuły, produkty wymienione 
w załączniku nr 3 odpowiednie dla danego rodzaju zajęć. 
 
W ramach niniejszego zadania Wykonawca zapewni opiekuna grupy na zajęciach. 
 
Wykonawca zapewni kierowcę o uprawnieniach/kwalifikacjach wymienionych w 
załączniku nr 2 oraz dodatkowo opiekuna uczestników na czas dowozu na zajęcia i z 
powrotem w przypadku gdy kierowca nie będzie posiadał zaświadczenia o 
ukończeniu kursu w zakresie pełnienia funkcji opiekuna dzieci niepełnosprawnych 
wydanego przez instytucje uprawnioną do przeprowadzania takich kursów. 

• zajęcia grupowe dla 20 osób 
• 2 grupy liczące po 10 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• zajęcia co najmniej raz w tygodniu trwające 

2 godziny  
• liczba godzin w roku 2012 dla 1 grupy = 72 

godziny.  72 godziny * 2 grupy = 144 
godziny 

• godzina zajęć=60 minut 
• opiekun grupy: 72 godziny * 2 grupy = 144 

godziny 

1 Przygotowanie 
zawodowe – zajęcia 
garncarsko-
stolarskie 
 
 

ŁĄCZNIE 288 godzin 
Dowóz uczestników został przewidziany w następujący sposób: ilość godzin zajęć 
(postój) + godzina (łącznie na dojazd do warsztatu jak i z powrotem) = 2 godziny postoju 
+ 1 godzina (podróŜ) = 3 godziny 

• 3 godziny * 36 wyjazdów * 2 grupy = 216 
godzin 

  

2 Dowóz uczestników 
 
 

ŁĄCZNIE  216 godzin 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

                    
 

4. Część nr 4 
 

 
LP 

 

 
RODZAJ ZAJ ĘĆ 

 
OPIS 

 
ROK 2012 

 
 

 
WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKK Ą I UMIARKOWAN Ą NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
(zadanie przewidziane jest dla 20 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie) 
 

Zajęcia wyjazdowe. 
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi zajęcia w hotelu. 
W ramach niniejszego zadania Wykonawca zakupi  artykuły, produkty wymienione 
w załączniku nr 3 odpowiednie dla danego rodzaju zajęć. 
 
W ramach niniejszego zadania Wykonawca zapewni opiekuna grupy na zajęciach. 
 
Wykonawca zapewni kierowcę o uprawnieniach/kwalifikacjach wymienionych 
w załączniku nr 2 oraz dodatkowo opiekuna uczestników na czas dowozu na zajęcia 
i z powrotem w przypadku gdy kierowca nie będzie posiadał zaświadczenia 
o ukończeniu kursu w zakresie pełnienia funkcji opiekuna dzieci niepełnosprawnych 
wydanego przez instytucje uprawnioną do przeprowadzania takich kursów. 

• zajęcia grupowe dla 20 osób 
• 2 grupy liczące po 10 osób 
• zajęcia w okresie: do 10 grudnia 2012 r. 
• zajęcia co najmniej raz w tygodniu trwające 2 

godziny  
• liczba godzin w roku 2012 dla 1 grupy = 72 

godziny.  72 godziny * 2 grupy = 144 
godziny 

• godzina zajęć=60 minut 
• opiekun grupy: 72 godziny * 2 grupy = 144 

godziny 

1 Przygotowanie 
zawodowe – 
hotelarstwo 
 
 

ŁĄCZNIE 288 godzin 
Dowóz uczestników został przewidziany w następujący sposób: ilość godzin zajęć (postój) 
+ godzina (łącznie na dojazd do warsztatu jak i z powrotem) = 2 godziny postoju + 1 
godzina (podróŜ) = 3 godziny 

• 3 godziny * 36 wyjazdów * 2 grupy = 216 
godzin 

  

2 Dowóz uczestników 
 
 

ŁĄCZNIE  216 godzin 
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5. Pozostałe warunki: 
 
1) Terminy i godziny realizacji zajęć, które odbędą się w dwóch Ośrodkach powinny zostać uzgodnione z 

dyrektorami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – po zawarciu umowy. 

2) Terminy i godziny realizacji zajęć wyjazdowych, powinny zostać uzgodnione z dyrektorami specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych – po zawarciu umowy 

3) Plan zajęć powinien zostać uzgodniony z dyrektorami Ośrodków. Zajęcia zaplanowane do realizacji w 
Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Owińskach będą realizowane od poniedziałku do 
niedzieli (nie przewiduje się zajęć w okresie wakacji), a zajęcia zaplanowane do realizacji w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie będą realizowane od poniedziałku do piątku (w soboty, 
niedziele oraz wakacje mogą zostać przeprowadzone jedynie zajęcia o charakterze indywidualnym i tylko 
dla tych uczestników zajęć, którzy będą aktualnie przebywać w tym czasie w internacie lub zamieszkują w 
Mosinie).   

4) Za zgodą dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest moŜliwa zmiana miejsca oraz 
trybu zajęć w trakcie trwania umowy pod warunkiem osiągnięcia wymaganego limitu godzin zajęć.  

5) W przypadku zajęć wyjazdowych, koszty ubezpieczenia uczestników, opiekunów ponosi Wykonawca. 

6) Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu zajęć w porozumieniu 
z dyrektorami placówek i przekazania go Zamawiającemu w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy. 

7) NaleŜy stosować przerwy 10 minutowe jeśli liczba zajęć realizowanych dla 1 grupy w danym dniu jest 
większa niŜ dwa, a takŜe w miarę potrzeb dzieci i młodzieŜy, stosować takŜe przerwy w trakcie modułu. 

8) W przypadku zajęć realizowanych na miejscu w: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Owińskach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, w/w Ośrodki udostępniają 
sale lekcyjne wyposaŜone w sprzęt multimedialny, urządzenie biofeedback (w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Mosinie), stanowiska komputerowe w liczbie odpowiedniej do liczby 
uczestników w projekcie oraz materiały dydaktyczne zakupione w ramach projektu. 

9) Jeden rodzaj zajęć moŜe być realizowany przez więcej niŜ jednego prowadzącego zajęcia, jednak pod 
warunkiem, Ŝe będzie to w ramach wskazanego limitu godzin przypadających na dane zajęcia oraz 
kaŜdorazowo osoba prowadząca zajęcia będzie spełniać minimalne wymagania co do kwalifikacji. 
Zamawiający wymaga, by został zrealizowany program zajęć. 

10) Dla realizacji zajęć wyjazdowych Wykonawcy zostaną udostępnione niŜej wskazane pojazdy: 
a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie – pojazd o parametrach: FIAT DUCATO, rok 

produkcji 2005, pojemność silnika 2286, silnik benzynowy, ilość osób 8; 
b)  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach: 
– VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5, rok produkcji 2011, pojemność silnika 1968, silnik diesel, 

ilość osób 9, 
– autobus BOVA MAGIQ XHD 120.D340, rok produkcji 2001, pojemność silnika 12580, silnik diesel, 

ilość osób 50, 
– FIAT DUCATO, rok produkcji 2004, pojemność silnika 2286, silnik diesel, ilość osób 15. 

Wykonawca jest zobowiązany w cenę oferty wkalkulować koszt paliwa. 
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Załącznik nr 2  

Minimalne kwalifikacje osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia. 
1. Część: nr 1  

LP RODZAJ ZAJ ĘĆ 
MINIMALNE KWALIFIKACJE 

OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJ ĘCIA 

I WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH, NIEDOWIDZ ĄCYCH LUB Z NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCIĄ 
INTELEKTUALN Ą 
(zadanie skierowane do 24 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Owińskach) 

1 
Zajęcia z języka angielskiego skierowane 
do osób niewidomych lub niedowidzących 

Tyflopedagogika 
Przygotowanie merytoryczne zgodne z realizowanymi zajęciami  

2 
Zajęcia informatyczne dla osób 
niedowidzących lub niewidomych 

Tyflopedagogika 
Przygotowanie merytoryczne zgodne z realizowanymi zajęciami 

3 
Wsparcie psychologiczne osób 
niedowidzących lub niewidomych 

Tyflopedagogika 
Psycholog  

4 
Wsparcie zawodowo-doradcze osób 
niewidomych lub niedowidzących 

Tyflopedagogika 
Pedagog lub psycholog, doradca zawodowy 

5 Przygotowanie indywidualnych planów 
działań 

Tyflopedagogika 
Psycholog lub pedagog 

6 Trening Umiejętności  i Kompetencji 
Społecznych I 

Tyflopedagogika 
Psycholog 

II WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCIĄ WZROKOW Ą I INTELEKTUALN Ą 
(zadanie przewidziane dla 24 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Owińskach i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach) 

1 Poznajemy zawody – pomoc cukiernika Przygotowanie merytoryczne zgodne z realizowanymi zajęciami 
2 Poznajemy zawody – pomoc fryzjera Przygotowanie merytoryczne zgodne z realizowanymi zajęciami 

3 
Wsparcie psychologiczne dla osób z 
niepełnosprawnością wzrokową i 
intelektualną 

Tyflopedagogika  
Psycholog 

4 
Wsparcie zawodowo-doradcze dla osób z 
niepełnosprawnością wzrokową i 
intelektualną 

Tyflopedagogika  
Pedagog lub psycholog, doradca zawodowy 

5 Przygotowanie indywidualnych planów 
działań 

Tyflopedagogika  
Psycholog lub pedagog 

6 Trening Umiejętności i Kompetencji 
Społecznych I 

Tyflopedagogika  
Psycholog 

III WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKK Ą NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ 
(zadanie skierowane do 20 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Mosinie) 

1 
Zajęcia z języka angielskiego dla osób z  
niepełnosprawnością umysłową w stopniu 
lekkim 

Oligofrenopedagogika 
Przygotowanie merytoryczne zgodne z realizowanymi zajęciami  

2 
Wsparcie psychologiczne dla osób z  
niepełnosprawnością umysłową w stopniu 
lekkim 

Oligofrenopedagogika 
Psycholog 
 

3 
Wsparcie zawodowo-doradcze dla osób z  
niepełnosprawnością umysłową w stopniu 
lekkim 

Oligofrenopedagogika 
Psycholog lub pedagog, doradca zawodowy 

4 Przygotowanie indywidualnych planów 
działań 

Oligofrenopedagogika 
Psycholog lub pedagog 

5 Trening Umiejętności i Kompetencji 
Społecznych II 

Oligofrenopedagogika 
Psycholog 
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Minimalne kwalifikacje opiekunów, którzy zostali przewidziani do realizacji zamówienia w następujących 
zadaniach: 

Zadanie I pkt 6 – powinni posiadać kwalifikacje: tyflopedagogika 

Zadanie II pkt od 1 do 2 – powinni posiadać kwalifikacje: tyflopedagogika i/lub oligofrenopedagogika (Wykonawca 
zapewni na kaŜde zajęcia dwóch opiekunów, z których jeden będzie posiadał kwalifikacje 
minimum: tyflopedagogika, a drugi będzie posiadał kwalifikacje: minimum 
oligofrenopedagogika) 

Zadanie II pkt 6 –  posiadać kwalifikacje: tyflopedagogika i/lub oligofrenopedagogika 
 

 

2. Części nr 2 do 4 

Minimalne kwalifikacje opiekunów, którzy zostali przewidziani do realizacji zamówienia – oligofrenopedagogika 

W przypadku zajęć wyjazdowych, Wykonawca zapewni kierowcę posiadającego licencję na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego osób (wydany przez starostę/prezydenta miasta na prawach powiatu) i posiadającego aktualne 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań – zdolności do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Ponadto 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić opiekuna dla uczestników podczas dowozu na zajęcia i z powrotem 

posiadającego zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie pełnienia funkcji opiekuna dzieci niepełnosprawnych 

(wydanego przez instytucję uprawnioną do przeprowadzania takich kursów) – w przypadku, gdy takiego zaświadczenia 

nie będzie posiadał kierowca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKK Ą I UMIARKOWAN Ą NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
(zadanie przewidziane jest dla 20 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mosinie) 

1 
Wsparcie zawodowo-doradcze dla osób z 
lekką lub umiarkowaną 
niepełnosprawnością 

Oligofrenopedagogika 
Psycholog lub pedagog, doradca zawodowy 

2 
 

Przygotowanie indywidualnych planów 
działań 

Oligofrenopedagogika 
Psycholog lub pedagog 

3 
 

Trening Umiejętności  
i Kompetencji Społecznych II 

Oligofrenopedagogika 
Psycholog 

4 
Wsparcie psychologiczne dla osób z lekką 
i umiarkowaną niepełnosprawnością 
umysłową 

Oligofrenopedagogika 
Psycholog 

5 
 Szkoła rodzina – bliŜej siebie Oligofrenopedagogika 

6 
 Hipoterapia 

Hipoterapeuta 
Oligofrenopedagogika 

7 Biofeedback Trener Biofeedback – II stopnia  
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Załącznik nr 3 

 
Materiały dydaktyczne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia 

 
1. Cześć nr 1 
I WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH, NIEDOWIDZ ĄCYCH LUB Z NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCIĄ 
INTELEKTUALN Ą  
RODZAJ ZAJ ĘĆ: TRENING UMIEJ ĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I  
LP NAZWA OPIS ILO ŚĆ 

1 Kawa rozpuszczalna Kawa rozpuszczalna z kofeiną. 1 opakowanie = 200 g. Wymagany minimalny termin 
przydatności do spoŜycia od dnia dostawy – 30 dni. 

4 opakowania      

2 Herbata ekspresowa Herbata ekspresowa w torebkach, czarna. 100 szt. torebek w opakowaniu. 
Wymagany minimalny termin przydatności do spoŜycia od dnia dostawy – 30 dni. 

4 opakowania   

3 Ciastka kruche z cukrem  Ciastka kruche. 1 opakowanie = 150 g. Wymagany minimalny termin przydatności 
do spoŜycia od dnia dostawy – 30 dni. 

10 opakowań 

4 Śmietanka słodka Śmietana słodka 12%, 1 opakowanie = 0,25 g. Wymagany minimalny termin 
przydatności do spoŜycia od dnia dostawy – 10 dni. 

2 opakowania 

5 Ciastka kruche z polewą 
czekoladową  

Ciastka kruche z polewą czekoladową. 1 opakowanie = 150 g. Wymagany minimalny 
termin przydatności do spoŜycia od dnia dostawy – 30 dni. 

10 opakowań 

6 Woda mineralna  Woda mineralna niegazowana. 1 butelka = 0,5 l. Wymagany minimalny termin 
przydatności do spoŜycia od dnia dostawy – 30 dni. 

12 butelek 

7 Obrus na stół Materiał poliester, plamoodporny. Wymiary: 2 m x 1,60 m. Kolor ciemny granat. 6 sztuk 
8 Sztućce Komplet sztućców ze stali nierdzewnej, nadający się do mycia w zmywarce. Komplet 

składa się z: 12 łyŜek, 12 widelców, 12 noŜy, 12 łyŜeczek, 12 widelczyków do ciasta, 
2 łyŜek do sałatek, 1 łopatki do tortów.  

2 komplety 

9 Serwetki gastronomiczne Serwetki gastronomiczne, papierowe. Kolor biały lub Ŝółty. Trzywarstwowe o 
wymiarach ok. 16 cm x 16 cm. 1 opakowanie = 20 sztuk. 

12 opakowań 

10 Serwis kawowy Komplet naczyń  z  duraleksu lub arcorocu, dla 12 osób, kolor biały. 
Komplet składa się z: 12 talerzyków pod filiŜanki, 12 filiŜanek, 12 talerzyków do 
ciasta, 1 imbryku do kawy, 1 dzbanuszka do mleka, 1 cukiernicy. 

1 komplet 

11 Serwis obiadowy Komplet na 12 osób z duraleksu lub arcorocu. Komplet składa się z: 12 głębokich 
talerzy, 12 płytkich talerzy, 12 bulionówek, 12 talerzyków pod bulionówki, 1 wazy 
na zupę, 2 duŜych półmisek do mięsa, 2 misek do sałaty. 

1 komplet 

RODZAJ ZAJ ĘĆ: POZNAJEMY ZAWODY – POMOC CUKIERNIKA 
LP NAZWA OPIS ILO ŚĆ 

1 Automat do pieczenia 
chleba 

Wypiekacz z 12 automatycznymi programami wypiekania (program podstawowy, 
ciasto francuskie, pieczywo razowe, pieczywo słodkie, pieczywo ciemne, program 
przygotowania ciasta, ciasto na bajgle, wyrabianie  dŜemu, przyrumienianie chleba), 
programy: program szybki, program super szybki (700g), program super szybki 
(900g).  
Forma i mieszadła powinny być pokryte nieprzywierającą powłoką w przypadku 
krótkiej przerwy w dostawie prądu, wynoszącej do 5 minut, pozycja programu 
powinna być zapamiętywana i urządzenie moŜe  kontynuować pracę po usunięciu 
awarii. Powinien być wyposaŜony w sygnalizację dźwiękową informującą o początku 
i końcu pracy oraz o dodawaniu składników. Obudowa urządzenia nie powinna 
nagrzewać się podczas pieczenia. Dane techniczne: o mocy od 400 do 500 W, 
automatyczne miksowanie, automatyczne zagniatanie. 

1 sztuka 

2 Silikonowa rękawica 
kuchenna dla prawo i 
leworęcznych 

Zabezpiecza rękę do temperatury maksymalnej 300ºC przez max. 1 min. Kształt: 
rękawica ma trzy miejsca na palce, wymiar uniwersalny, kolor czerwony lub inny 
jaskrawy, materiał: 100% platynowanego silikonu. 

1 sztuka 

3 Zestaw silikonowych 
foremek -„ Słonecznik” 
 
 
 

Do pieczenia, kształt: słonecznik, wymiary: średnica: ok. 12,6 cm wysokość: ok. 5 
cm, komplet zawiera: 2 sztuki foremek, kolor formy: pomarańczowy lub inny 
jaskrawy, materiał: 100% platynowanego silikonu, (moŜe być stosowany w 
piekarniku, zamraŜarce, kuchence mikrofalowej), odporne na szeroki zakres 
temperatur: -60 do 230 st. C, waga foremki: ok. 0,40 kg. 

1 komplet 

 

4 Forma silikonowa – 
babka 

Do pieczenia, kształt: babka, wymiary: średnica ok. 22 cm, wysokość ok. 8 cm, 
pojemność: od 1600 do 1750 ml, kolor formy: pomarańczowy, czerwony lub inny 
jaskrawy, materiał: 100 % platynowanego silikonu, (moŜe być stosowany w 
piekarniku, zamraŜarce, kuchence mikrofalowej), odporne na szeroki zakres 
temperatur: -60 do 230 st. C, waga foremki: ok. 0,40 kg. 

1 sztuka 
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5 Forma silikonowa - 
babka z kominkiem 

Do pieczenia, kształt: babka z kominkiem, wymiary: średnica ok. 22 cm, 
wysokość ok. 11 cm, pojemność: od 2100 do 2300 ml - kolor formy: pomarańczowy, 
czerwony lub inny jaskrawy, materiał: 100 % platynowanego silikonu, (moŜe być 
stosowany w piekarniku, zamraŜarce, kuchence mikrofalowej), odporna na szeroki 
zakres temperatur: -60 do 230 st. C, waga foremki: ok. 0,40 kg. 

1 sztuka 

6 Forma silikonowa - duŜa 
róŜa z pierścieniem 

Do pieczenia, do mroŜenia zimnych deserów, pieczenia mięs, pasztetów oraz ciast, 
kształt: duŜa róŜa, wymiary: średnica ok. 22 cm, wysokość ok. 10 cm, pojemność: od 
2,0 do 2,50 l, kolor formy: pomarańczowy, czerwony lub inny jaskrawy, materiał: 
100 % z płynnego silikonu przeznaczonego do kontaktu z Ŝywnością i wolne od 
toksycznych materiałów. Wytrzymałość na temperaturę: od -40 do +230 st. C. 
Posiada unikalny system stabilizujący formę w postaci pierścieni (obręczy) 
zabezpieczającym  oraz zapewniającym sztywną krawędź form silikonowych. Waga 
foremki: ok.0,450 kg.  

1 sztuka 

7 Forma do 
przygotowywania 
deserów i przekąsek 
- „Diament” 
 

Do zimnych deserów i przekąsek, kształt: diament, wymiary: średnica ok. 20 cm, 
wysokość ok. 8 cm, kolor formy: pomarańczowy, czerwony lub inny jaskrawy, 
materiał: wykonana  z nietoksycznego polipropylenu i polietylenu, który umoŜliwia 
odpływ pęcherzyków powietrza po ściankach  formy, a uzyskane w ten sposób 
desery mają idealny kształt. Waga foremki: ok. 0,40 kg. 

1 sztuka 

8 Forma do pieczenia – 
baranek 

Do pieczenia ciasta, kształt: baranek wielkanocny 3D jak w formie Zenker - z profilu, 
pojemność: od 300 do 400 ml, kolor formy: czarny lub inny, materiał: metal pokryty 
nieprzywieralną  powłoką, opakowanie: w pudełku kartonowym. 

1 opakowanie 

9 Forma do pieczenia – 
zajączek 3 D 

Wymiary formy: około 18 cm x 18 cm x 12 cm, materiał: aluminium, forma składa 
się z dwóch części, do złoŜenia po upieczeniu 

1 sztuka 

10 Forma silikonowa 
„Choinka” 

Do pieczenia, kształt: choinka, wymiary: ok. 28 x 20 cm, wysokość ok. 4 cm, 
pojemność: od 1000 do 1100 ml, kolor formy: złoty lub jaskrawy, materiał: 100 % 
platynowanego silikonu, waga foremki: ok. 0,40 kg 

1 sztuka 

11 Silikonowe foremki do 
mufinek – babeczki 

Do pieczenia mufinek, kształt: babeczki, wymiary: średnica ok. 6,8 cm, wysokość ok. 
3,2 cm, pojemność: od 80 do 90 ml. Kolor formy: czerwony, pomarańczowy lub inny 
jaskrawy, materiał: 100% platynowanego silikonu, odporne na szeroki zakres 
temperatur: -60 do 230 st. C, 1 komplet: zawiera 6 szt. Waga foremek: ok. 0,25 kg. 

1 komplet 
 

12 Foremka silikonowa - 
pisanki 

Do pieczenia w piekarniku i mikrofalówce, a takŜe do zamraŜania deserów 
lodowych. Kształt:  6 pisanek - po 3 w dwóch róŜnych wzorach. Wymiary: ok. 17 x 
25 cm, opis: forma w kształcie prostokąta z owalnymi 6-cioma wgłębieniami.  
Wgłębienia mają kształt ozdobnych jaj wielkanocnych. KaŜde „jajko” ma rozmiary 
około 9 x 6 cm i głębokość około 3 cm. Materiał: sztywny silikon, odporny na 
temperaturę do +260 st. C, ilość w opakowaniu: 6 sztuk. 

1 opakowanie 

13 Forma silikonowa 
cherubin 

Do lukru plastycznego we wszelkich odmianach, takŜe do marcepana, czekolady, 
karmelu, a nawet masy solnej i mroŜenia dowolnych płynów. Kształt: 
aniołek/cherubinek - wymiary: ok. 6 cm x 3 cm. Kolor formy: biały lub inny, 
materiał: silikon. 

1 sztuka 

14 Forma silikonowa 3D 
„Dynia”  

Do pieczenia na św. Halloween, kształt: dynia, wymiary: średnica ok. 17,5 cm, wys. 
ok. 15 cm, składa się z dwóch części. Kolor formy: pomarańczowy lub inny 
jaskrawy, materiał: 100 % platynowanego silikonu. MoŜe być stosowany w 
piekarniku, zamraŜarce, kuchence mikrofalowej, odporne na szeroki zakres 
temperatur: -60 do 230 st. C. 

1 sztuka 

15 Foremki do stylowych 
koronek z masy 
cukrowej 

Do wykonywania klasycznych koronek z lukru plastycznego. Materiał: plastik, 
wymiary: ok. 14 x 3 cm. Zestaw składa się z: 4 sztuk (3 wzory + wykrojnik). 

1 zestaw 

16 Zestaw do wstąŜek z 
lukru plastycznego 

Narzędzie do wycinania wstąŜek, gładkich i dekorowanych, o brzegach 
ząbkowanych, falistych lub prostych, o szerokości do 9,5 cm. Zaopatrzony w 
wygodną rączkę, która zapewnia solidny uchwyt. Zestaw składa się z: elementów do 
wycinania i "stemplowania" wstąŜek oraz wałeczków dystansowych o szerokościach 
1 cal (2 szt.), 3/4 (2 szt.), 1/2 (2 szt.), 1/2 i 1/4 (2 szt.) cala. 

1 zestaw 

17 Wałek do ciasta Drewniany:  z drewna bukowego. Wymiary: długość całkowita ok. 435 mm, długość 
robocza ok. 250 mm, średnica ok. 60 mm. 

6 sztuk 

18 Masło  Masło śmietankowe o zawartości tłuszczu mlecznego  82%-86%. W opakowaniu 
papierowym w kostkach 200 g. Z minimalnym terminem przydatności do spoŜycia 
jeden miesiąc od daty dostarczenia. 

19 sztuk 

19 Margaryna  Margaryna do pieczenia, robienia kremów, a takŜe gotowania i smaŜenia 
Wymagania klasyfikacyjne:  produkt spoŜywczy otrzymany z mieszaniny   tłuszczów 
roślinnych i olejów surowych, zawartość soli - nie więcej niŜ 0,3 %, zawartość 
tłuszczu 40-60 %. W opakowaniu papierowym, w kostkach 250 g, z minimalnym 
terminem przydatności do spoŜycia jeden miesiąc od daty dostarczenia. 

24 kostki 

20 Jaja  Jaja kurze, konsumpcyjne, jakość artykułów Ŝywnościowych nie moŜe odbiegać od 
Polskich Norm. Klasa wagowa M - jaja średnie o wadze jednostkowej od 53 do 63 
gram. Wymagany minimalny termin przydatności do spoŜycia od dnia dostawy 20 
dni. 

100 sztuk 

21 Cukier Cukier biały „kryształ”. Pakowany w papierowej torebce. Waga jednostkowa: 1 kg. 
Minimalny termin przydatności do spoŜycia: 1 miesiąc od dnia dostawy. 

10 kilogramów 

22 Cukier puder Cukier puder, pakowany w folię. Waga jednostkowa: 400 g = 1 opakowanie. 
Minimalny termin przydatności do spoŜycia: 1 miesiąc od dnia dostawy. 

3 opakowania 
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23 Mleko UHT Pasteryzowane, 2% tłuszczu, w litrowym opakowaniu kartonowym. Jednostka miary: 
litr. Z minimalnym terminem przydatności do spoŜycia (jeden miesiąc od daty 
dostarczenia). 

10 kartonów 

24 Mąka tortowa Pszenna, tortowa. Waga jednostkowa: 1 kg. Minimalny termin przydatności do 
spoŜycia: 1 miesiąc od dnia dostawy. 

24 kg 

25 Mąka pszenna Pszenna, wrocławska, waga jednostkowa: 1 kg. Minimalny termin przydatności do 
spoŜycia: 1 miesiąc od dnia dostawy. 

24 kg 

26 Sól Kuchenna, warzona, jodowana, pakowana w folię. Waga jednostkowa: 1 kg. 
Minimalny termin przydatności do spoŜycia: 1 miesiąc od dnia dostawy. 

1 kg 

27 Olej do smaŜenia Wymagania klasyfikacyjne: otrzymany z oleju rzepakowego. Konsystencja: płynna, 
przejrzysta, klarowna bez osadu. Opakowanie jednostkowe: butelka litrowa, 
plastikowa. Minimalny termin przydatności do spoŜycia: 1 miesiąc od dnia dostawy. 

4 butelki 

28 Proszek do pieczenia Paczkowany, opakowanie: papierowa torebka, waga jednostkowa: 30 g = 1 torebka. 
Minimalny termin przydatności do spoŜycia: 1 miesiąc od dnia dostawy.  

13 torebek 

29 DroŜdŜe instant Paczkowane, opakowanie: papierowa torebka, waga jednostkowa: 7 g = 1 paczka. 
Minimalny termin przydatności do spoŜycia: 1 miesiąc od dnia dostawy. 

6 paczek 

30 Cukier wanilinowy Przyprawa do ciast, deserów, ciasteczek, potraw  mlecznych. Opakowanie: 
papierowa torebka, waga jednostkowa: 30 g = 1 paczka. Minimalny termin 
przydatności do spoŜycia: 1 miesiąc od dnia dostawy. 

6 paczek 

31 Lukier plastyczny 
pastelowy róŜ  

Powinien mieć intensywny kolor: pastelowy róŜ, opakowanie: w folii 
termokurczliwej. Ilość w opakowaniu: 1 kostka = 500 g, z terminem przydatności do 
spoŜycia 6 miesięcy od daty dostarczenia. 

1 kostka 

32 Lukier plastyczny 
pastelowy błękit  

Powinien mieć intensywny kolor: pastelowy błękit. Opakowanie: w folii 
termokurczliwej, ilość w opakowaniu: 1 kostka = 500 g, z terminem przydatności do 
spoŜycia 6 miesięcy od daty dostarczenia. 

1 kostka 

33 Lukier plastyczny ecru 
(kremowy) 

Powinien mieć intensywny kolor: ecru (kremowy). Opakowanie: w folii 
termokurczliwej, ilość w opakowaniu: 1 kostka = 500 g, z terminem przydatności do 
spoŜycia 6 miesięcy od daty dostarczenia. 

1 kostka 

34 Lukier plastyczny czarny Powinien mieć intensywny kolor: czarny. Opakowanie: w folii termokurczliwej, 1 
kostka = 500 g, z terminem przydatności do spoŜycia 6 miesięcy od daty 
dostarczenia. 

1 kostka 

35 Lukier plastyczny 
śnieŜnobiała biel 

Powinien mieć intensywny kolor: śnieŜnobiała biel. Opakowanie: w folii 
termokurczliwej, 1 kostka = 500 g, z terminem przydatności do spoŜycia 6 miesięcy 
od daty dostarczenia. 

1 kostka 

36 Lukier plastyczny we 
wskazanych kolorach -
2,5kg 

Powinien mieć intensywne kolory:  
1) zielony-250g 
2) czerwony -250g 
3) Ŝółty-250g 
4) niebieski-250g, 
5) pomarańczowy-250g 
6) brąz-250g 
7) mocny odcień zielonego-250g 
8) czekoladowy-250g 
9) liliowy-500g 
Łącznie 2,5 kg 
Opakowanie: w folii termokurczliwej, 1 opakowanie = w kostkach po 250 g 
1 zestaw: 2500 g  (2,5 kg), z terminem przydatności do spoŜycia 6 miesięcy od daty 
dostarczenia. 

1 zestaw 

37 Perełki cukrowe 
metaliczne  

Dekoracje cukiernicze do tortów, ciast, muffinek, ciasteczek, pierniczków, deserów i 
lodów. Kolor: złote, zielone, niebieskie, róŜowe. Miękkie i słodkie kulki z mąki 
ryŜowej w błyszczącej polewie lukrowej, o średnicy od około 3 do 5 mm.  
Opakowanie: plastikowy, przezroczysty słoiczek o otwieranej pokrywce, ilość w 
opakowaniu: 100 g. Termin przydatności do spoŜycia – minimum 1 miesiąc od daty 
dostarczenia. 

1 opakowanie 

38 Pompony cukrowe  Ŝółte Dekoracje cukiernicze do tortów, ciast, muffinek, ciasteczek, pierniczków, deserów i 
lodów. Kolor: Ŝółty. Słodkie kulki o nierównej powierzchni, wymiary ok. 7 mm. 
Opakowanie: plastikowy, przezroczysty słoiczek o otwieranej pokrywce, ilość w 
opakowaniu: 60 g. Termin przydatności do spoŜycia – minimum 1 miesiąc od daty 
dostarczenia. 

1 opakowanie 

39 Konfetti cukrowe 
gwiazdki 

Dekoracje cukiernicze do tortów, ciast, muffinek, ciasteczek, pierniczków, deserów i 
lodów. Kolor: niebieskie, Ŝółte, czerwone. Kształt: gwiazdki. Średnica ok. 7 mm. 
Opakowanie: plastikowy, przezroczysty słoiczek o otwieranej pokrywce, ilość w 
opakowaniu: 60 g. Termin przydatności do spoŜycia – minimum 1 miesiąc od daty 
dostarczenia. 

1 opakowanie 

40 Serduszka z cukru  Dekoracje cukiernicze do tortów, ciast, muffinek, ciasteczek, pierniczków, deserów i 
lodów. Kolor: czerwony. Kształt: serduszka wypukłe. Średnica 2 cm, opakowanie: 
kartonowe pudełeczko, ilość w opakowaniu: 60 g. Termin przydatności do spoŜycia – 
minimum 1 miesiąc od daty dostarczenia. 

1 opakowanie 

41 Serduszka z czekolady Dekoracje cukiernicze do tortów, ciast, muffinek, ciasteczek, pierniczków, deserów i 
lodów. Kolor: brązowe i białe. Kształt: serduszka. Z czekolady deserowej i białej, 
opakowanie: kartonowe pudełeczko. Masa: 45 g. Ilość w opakowaniu: ok. 100 sztuk. 

1 opakowanie 
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Termin przydatności do spoŜycia – minimum 1 miesiąc od daty dostarczenia. 
42 Kwiatki cukrowe 

rumianek  
Dekoracje cukiernicze do tortów, ciast, muffinek, ciasteczek, pierniczków, deserów i 
lodów. Kolor: białe z Ŝółtym środkiem, kształt: rumianek. Z cukru o średnicy: 2,5 
cm. Opakowanie: kartonowe pudełeczko, ilość w opakowaniu: 30 sztuk. Termin 
przydatności do spoŜycia – minimum 1 miesiąc od daty dostarczenia. 

1 opakowanie 

43 Kwiatki cukrowe 
niebieskie 

Dekoracje cukiernicze do tortów, ciast, muffinek, ciasteczek, pierniczków, deserów i 
lodów. Kolor: niebieskie z Ŝółtym środkiem, kształt: kwiatek. Z cukru o średnicy: 2,5 
cm. Opakowanie: kartonowe pudełeczko, ilość w opakowaniu: ok. 20 sztuk. Termin 
przydatności do spoŜycia – minimum 1 miesiąc od daty dostarczenia. 

1 opakowanie 

44 Kwiatki cukrowe 
niezapominajki 

Dekoracje cukiernicze do tortów, ciast, muffinek, ciasteczek, pierniczków, deserów i 
lodów. Kolor: białe z Ŝółtym środkiem, kształt: kwiatek-niezapominajka. Z cukru o 
średnicy: 1 cm. Opakowanie: kartonowe pudełeczko, ilość w opakowaniu: ok. 200 
sztuk. Termin przydatności do spoŜycia – minimum 1 miesiąc od daty dostarczenia. 

1 opakowanie 

45 Dekoracja opłatkowa 
margaretka niebieska 

Dekoracje cukiernicze do tortów, ciast, muffinek, ciasteczek, pierniczków, deserów i 
lodów. Kolor: niebieski z Ŝółtym środkiem. Kształt: kwiatek-margaretka. Wafel z 
cukrem, wielkość: 4,5 cm. Opakowanie: kartonowe pudełeczko, ilość w opakowaniu: 
ok. 45 sztuk. Termin przydatności do spoŜycia – minimum 1 miesiąc od daty 
dostarczenia. 

1 opakowanie 

46 Dekoracja opłatkowa  
liście czereśni 

Dekoracje cukiernicze do tortów, ciast, muffinek, ciasteczek, pierniczków, deserów i 
lodów. Kolor: pistacjowy, kształt: liść czereśni. Opis: waflowa dekoracja cukiernicza 
o średnicy: 4,5 cm. Opakowanie: kartonowe pudełeczko, ilość w opakowaniu: ok. 
100 sztuk. Termin przydatności do spoŜycia – minimum 1 miesiąc od daty 
dostarczenia.  

1 opakowanie 

47 Klej cukrowy Jadalny. Do przyklejania dekoracji z plastycznego lukru. Opakowanie: plastikowa 
buteleczka, ilość w opakowaniu: 20 ml. Termin przydatności do spoŜycia – minimum 
1 miesiąc od daty dostarczenia. 

3 opakowania 

48 Lakier  (nabłyszczacz) 
do lukru 

Jadalny szelak - naturalna Ŝywica w przemyśle spoŜywczym jako środek   
nabłyszczający. Do „lakierowania” lukru. Opakowanie: plastikowa buteleczka. Ilość 
w opakowaniu: 20 ml. Termin przydatności do spoŜycia – minimum 1 miesiąc od 
daty dostarczenia. 

2 opakowania 

49 Zestaw- krem 
dekoracyjny cukrowy z 
4-ma końcówkami do 
dekorowania - biały 

Do dekoracji tortów, ciast, muffinek, ciasteczek, pierniczków, deserów i lodów. 
Gotowy do uŜycia lukier. W zestawie: 4 końcówki dekoracyjne nakręcane 
bezpośrednio na opakowanie. Kolor kremu: śnieŜnobiały. Opakowanie: plastikowa 
tubka w kartonowym   pudełku. Ilość w opakowaniu - tubce: 120g. Ilość w kartoniku: 
1 sztuka. Termin przydatności do spoŜycia – minimum 1 miesiąc od daty 
dostarczenia. 

2 zestawy 

50 Brokat spoŜywczy 
lawenda 

Do dekoracji tortów, ciast, muffinek, ciasteczek, pierniczków, deserów i lodów. 
Barwnik spoŜywczy. Kolor:  lawendowy. Opakowanie: plastikowy słoiczek. Ilość w 
opakowaniu: 5 g. Termin przydatności do spoŜycia – minimum 1 miesiąc od daty 
dostarczenia. 

1 opakowanie 

RODZAJ ZAJ ĘĆ: POZNAJEMY ZAWODY – POMOC FRYZJERA 
LP NAZWA OPIS ILO ŚĆ 

1 Fartuch fryzjerski  
 

Regulowany rozmiar, wymiary ok. 66 x 76 cm, wiązany z boku, dolne brzegi 
fartucha: zaokrąglone, z szelką na szyję. Lakierowany,  wodoszczelny, 2 kieszenie 
umieszczone na przodzie fartucha. Kolor: najlepiej czarny. 

26 sztuk 

2 Peleryna fryzjerska  Foliowa, bezbarwna, wymiar: ok. 90 x 140 cm, w opakowaniu: 50 sztuk.                     1 opakowanie 
3 Zestaw wałków 

ceramicznych: 
Termoloki ceramiczne 

Do podkręcania włosów. Wałki ceramiczne. W komplecie powinno być: urządzenie 
główne z płytą grzewczą, duŜe termoloki: 8 sztuk, średnie termoloki: 8 sztuk, małe 
termoloki: 8 sztuk, szpilki małe: 8 sztuk, szpilki średnie: 8 sztuk, szpilki duŜe: 8 
sztuk, klamry: 24 sztuki. Dane techniczne: napięcie 230 V 50 Hz moc od 300 do500 
W klasa I.  

2 zestawy 

4 Suszarka do włosów Funkcje: suszarka z systemem emisji witamin i odŜywek poprawiających kondycję 
włosów. (Wymienny pojemnik z kosmetykiem). Bez dyfuzora, regulacja prędkości: 
2-stopnie. Regulacja temperatury: 3-stopnie. Dane techniczne: o mocy od 1800 do 
2200 W,  konstrukcja: płytki ceramiczne z powłoką turmalinową, zdejmowana kratka 
wlotu powietrza, zdejmowany filtr powietrza, bez uchwytu do podwieszenia, z 
koncentratorem.  

1 sztuka 

5 Suszarka 
  

Do suszenia do włosów. Funkcje: powinna mieć: 2 stopnie wydmuchu , 2 stopnie 
ustawienia temperatury, zimny nawiew,  profesjonalny dyfuzor do zwiększania 
objętości włosów, dyszę do modelowania,  gumowany profil na obudowie 
gwarantujący Ŝe leŜąca suszarka się nie przesuwa oraz „ucho” do zawieszania. Dane 
techniczne: o mocy od 1800 do 2200 W, zasilanie: 230V z zabezpieczeniem przed 
przegrzaniem. 

1 sztuka 

6 Ręcznik   Fryzjerski ręcznik. Perforowany włókninowy-wykonany z wysokiej jakości  
włókniny. Wymiar: ok. 50 x 70 cm, składany oddzielnie, duŜa chłonność. 
Opakowanie: 100 sztuk. 

2 komplety 

7 Przyrząd do czyszczenia 
szczotek do włosów  

Urządzenie do czyszczenia szczotek z  pozaginanymi pręcikami.   2 sztuki 

8 Przyrząd do czyszczenia 
grzebieni  

Urządzenie do czyszczenia grzebieni. Szpikulce zakończone haczykami, z czterema 
obrotowymi szczoteczkami do usuwania resztek kurzu i zanieczyszczeń. 

2 sztuki 

9  Szczotka do włosów  Do stylizacji fryzur. Dwustronna: z jednej strony grubsze ząbki o długości ok. 20 2 sztuki 
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mm, z drugiej strony ząbki cieńsze o długości ok. 10 mm. Ząbki zakończone 
kuleczkami, musi być odporna na działanie wysokich temperatur. 

10 Szczotka do włosów 
 

UmoŜliwiająca szybkie suszenie i tworzenie loków. Profesjonalna, okrągła średnica: 
ok. 52 mm, zdejmowany szpikulec dla łatwiejszego oddzielania pasm włosów. 
Korpus ceramiczny z jonizacją, umoŜliwiająca szybkie suszenie i tworzenie loków, 
rękojeść wykonana z gumowego tworzywa, zapewniająca dobrą  przyczepność do 
dłoni. 

1 sztuka 

11 Szczotka do włosów 
 

UmoŜliwiająca szybkie suszenie i tworzenie loków. Profesjonalna, okrągła średnica: 
ok. 62 mm, zdejmowany szpikulec dla łatwiejszego oddzielania pasm włosów. 
Korpus ceramiczny z jonizacją, umoŜliwiająca szybkie suszenie i tworzenie loków, 
rękojeść wykonana z gumowego tworzywa, zapewniająca dobrą  przyczepność do 
dłoni. 

1 sztuka 

12 Grzebień                                   Do modelowania i strzyŜenia włosów. Wykonany z tworzywa celcon: odpornego na 
wszelkiego rodzaju chemikalia, działanie wysokich temperatur, musi mieć wysoką 
wytrzymałość na zginanie, musi być bardzo elastyczny. 

2 sztuki 

13 Grzebień                                Do rozczesywania włosów. Z rączką, antystatyczny i antybakteryjny, odporny na 
działanie chemikaliów. Zatrzymujący wilgoć we włosach, nie szarpiący włosów i nie 
naruszający ich zewnętrznej struktury. 

2 sztuki 

14 Grzebień  Do tapirowania, pasemek, czesania koków i wielu innych technik fryzjerskich. 
Długość ok. 210 mm, z ząbkami przemiennymi, zakończony szpikulcem. Wykonany 
z tworzywa celcon: odpornego na wszelkiego rodzaju chemikalia, działanie wysokich 
temperatur. Musi mieć wysoką wytrzymałość na zginanie. Musi być bardzo 
elastyczny. 

1 sztuka 

15 Preparat do szybkiej 
dezynfekcji  

Do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów. O działaniu bakteriobójczym i 
grzybobójczym (działanie bakteriobójcze: 5 min, działanie grzybobójcze: 15 min), do 
dezynfekcji w warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach uŜyteczności 
publicznej (w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, solariach. Termin przydatności 
minimum 1 miesiąc od daty dostarczenia.  Opakowanie: plastikowa butelka z 
dozownikiem (w sprayu). Pojemność: 500 ml. 

1 sztuka 

16 Rękawiczki   Jednorazowe, lateksowe, rozmiar - M. W opakowaniu: 100 sztuk. 1 opakowanie 
17 Rękawiczki Jednorazowe, lateksowe, rozmiar - L. W opakowaniu: 100 sztuk. 1 opakowanie 
18 Szampon  Do mycia wszystkich rodzajów włosów. Nie wywołujący podraŜnień i uczuleń, 

przygotowuje włosy do właściwego zabiegu fryzjerskiego, zawiera: glicerynę, 
reguluje zawartość wilgoci we włosach, ułatwia rozczesywanie, nadaje połysk, 
zapach pomarańczowy,  pojemność: 5000 ml, rodzaj opakowania: plastikowy 
pojemnik na 5000 ml (5 l). Termin przydatności minimum 1 miesiąc od daty 
dostarczenia. 

1 pojemnik 
(5l) 

19 Balsam  Do włosów suchych i zniszczonych. Do spłukania wodą - odŜywczy, powinien 
wzmacniać i pomagać w odbudowaniu zniszczonych włosów, o zapachu: owoce 
tropikalne, rodzaj opakowania: plastikowa butelka z  pompką (musi być dołączona 
pompka), pojemność: 1000 ml (1 l). Termin przydatności minimum 1 miesiąc od 
daty dostarczenia. 

1 butelka 

20 Płyn Stylizujący włosy, ułatwia ich modelowanie. Powinien być wzbogacony 
substancjami ochronnymi i nabłyszczającymi włosy (ceramidami i kolagenem), nie 
moŜe obciąŜać i sklejać włosów, powinien na długo unosić włosy od nasady 
zwiększając ich objętość. Rodzaj opakowania: pojemnik plastikowy 150 ml = 1 
sztuka. Termin przydatności minimum 1 miesiąc od daty dostarczenia. 

 1 sztuka 

21 Lotion Do układania i modelowania wszystkich rodzajów włosów. Bardzo mocny - 
zapewniający utrwalenie włosów, zawierający pielęgnującą prowitaminę B5 oraz 
czynniki stylizujące, zwiększające trwałość fryzur, zachowując naturalność i lekkość, 
nadając włosom puszystość i połysk. Rodzaj opakowania: plastikowa butelka z 
dozownikiem. Pojemność: 150 ml = 1 sztuka. Termin przydatności minimum 1 
miesiąc od daty dostarczenia. 

1 sztuka 

22 Pianka  Do włosów,  podkreślająca loki, ułatwiająca ich modelowanie. Na włosy naturalnie 
kręcone jak i po trwałej ondulacji - zawierający polimer podkreślający skręt loków 
oraz filtr UV. Zwiększający objętość oraz trwałość fryzury. Do stosowania w 
salonach fryzjerskich. Pojemność: 150 ml = 1 sztuka. Termin przydatności minimum 
1 miesiąc od daty dostarczenia. 

1 sztuka 

23 Guma Do stylizacji włosów. Musi umoŜliwi ć modelowanie włosów i utrwalenie nawet 
najbardziej fantazyjnej fryzury. Powinna zawierać proteiny z naturalnego jedwabiu. 
Rodzaj opakowania: plastikowe, okrągłe pudełko z wieczkiem. Pojemność: 150 ml. 
Termin przydatności minimum 1 miesiąc od daty dostarczenia. 

1 pudełko 

24 OdŜywka Do włosów. W postaci wymiennego wkładu do suszarki z systemem emisji witamin i 
odŜywek poprawiających kondycję włosów. Rodzaj opakowania: kartonowe pudełko. 
Opakowanie powinno zawierać: 2 sztuki produktu. Termin przydatności minimum 1 
miesiąc od daty dostarczenia. 

2 opakowania 

25 Serum  Do włosów. Powinno zawierać substancję czynną, która  zmniejsza przejściowe, 
dziedziczne czy teŜ hormonalnie uwarunkowane wypadanie włosów, a zarazem 
wspomaga porost włosów, powinno hamować niszczący wpływ hormonu 
DHT(dihydrotestosteron) na cebulki włosów, powinno zapobiegać łysieniu. Do 
stosowania  bez spłukiwania, do codziennego uŜytku. Rodzaj pojemnika: plastikowa 

1 butelka 
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butelka 100 ml - pojemność: 100 ml. Termin przydatności minimum 1 miesiąc od 
daty dostarczenia. 

26 śel Do tworzenia kolców, dredów, utrwalania skrętów lub kreowania kanciastych fryzur. 
Włóknisty (wzmocniony włóknami). Rodzaj  opakowania: plastikowa tuba - 
pojemność: 150 ml. Termin przydatności minimum 1 miesiąc od daty dostarczenia. 

1 tuba 

27 Lakier  Do włosów, do zdobienia i utrwalania fantazyjnych fryzur, pasemek czy fal. Z 
brokatem złotym, powinien nadawać włosom refleksy świetlne. Rodzaj pojemnika: 
pojemnik z rozpylaczem - pojemność: 70 ml. Termin przydatności minimum 1 
miesiąc od daty dostarczenia. 

2 sztuki 

28 Wsuwki  Do włosów. Z zaokrąglonymi krawędziami - górna część karbowana. Kolor: czarne. 
Długość: ok. 7 cm. Ilość w opakowaniu: 100 sztuk.  

1 opakowanie 
 

29 Spinki Do wałków, do termoloków, do podpinania włosów podczas stylizacji. Typ: 
„motylki”. Ilo ść w opakowaniu: 6 sztuk spinek. 

1 opakowanie 

30 Wałki Do włosów. Spiralne, plastikowe, grube: ok. 11 mm. Ilość w opakowaniu: 10 sztuk 1 opakowanie 
31 Wałki Do włosów. Spiralne, plastikowe, cienkie: ok. 7 mm. Ilość w opakowaniu: 10 sztuk. 1 opakowanie 

II WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCIĄ WZROKOW Ą I INTELEKTUALN Ą  
RODZAJ ZAJ ĘĆ: TRENING UMIEJ ĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I 
LP NAZWA OPIS ILO ŚĆ 

1 Kawa rozpuszczalna Kawa rozpuszczalna z kofeiną. 1 opakowanie = 200 g. Wymagany minimalny termin 
przydatności do spoŜycia od dnia dostawy – 30 dni. 

4 opakowania      

2 Herbata ekspresowa Herbata ekspresowa w torebkach, czarna. 100 szt. torebek w opakowaniu. 
Wymagany minimalny termin przydatności do spoŜycia od dnia dostawy – 30 dni. 

4 opakowania   

3 Ciastka kruche z cukrem  Ciastka kruche. 1 opakowanie = 150 g. Wymagany minimalny termin przydatności 
do spoŜycia od dnia dostawy – 30 dni. 

10 opakowań 

4 Woda mineralna  Woda mineralna niegazowana. 1 butelka = 0,5 l. Wymagany minimalny termin 
przydatności do spoŜycia od dnia dostawy – 30 dni. 

12 butelek 

5 Ciastka kruche z polewą 
czekoladową  

Ciastka kruche z polewą czekoladową. 1 opakowanie = 150 g. Wymagany minimalny 
termin przydatności do spoŜycia od dnia dostawy – 30 dni. 

10 opakowań 

 
 
 
Pozostałe warunki: 

1) Wszelkie produkty niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych zajęć winny być systematycznie i 
sukcesywnie kupowane przez Wykonawcę przed danymi zajęciami. 

2) Podane rozmiary odzieŜy dotyczą rozmiarów stosowanych w Europie. 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

                    
 
2. Część nr 2: 
WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKK Ą I UMIARKOWAN Ą NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
RODZAJ ZAJ ĘĆ: PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE – GOSPODARSTWO AGROTURYSTY CZNE 
LP NAZWA OPIS ILO ŚĆ 

1 Szpadel z trzonkiem 
metalowym ostrym  

Kształt szpadla ułatwiający pracę w cięŜkiej glebie. Ostrzona głowica z 
doskonałej jakości hartowanej stali borowej. Stalowy trzonek. Wygięcie trzonka i 
rączki gwarantującą komfortową postawę podczas pracy. Spawany komfortowy 
uchwyt z tworzywa. Dane techniczne: Długość narzędzia ok. 127 cm, cięŜar od 
1600 do 2000 g szerokość: ok. 20 cm. 

21 sztuk 

2 Grabie 12-zębne Hartowana głowica z najwyŜszej jakości stali. Trzonek z wyselekcjonowanego 
drewna. Dane techniczne: długość: ok. 1550 mm, szerokość: ok. 305 mm, waga: 
od 500 do 800 g. 

11 sztuk 

3 Grabie do trawy Do uprzątania trawników ze skoszonej trawy i opadłych liści. Ze specjalnymi 
drutami podtrzymującymi skoszoną trawę. Długość trzonka: ok. 180 cm 
szerokość ok. 60 cm. 

11 sztuk 

4 Motyka  Trzonek z lekkiego wzmocnionego aluminium, powlekany tworzywem. 
Rączka z antypoślizgowego tworzywa. Lekkie narzędzie, umoŜliwiające 
komfortową i długotrwałą pracę. Trwała ostra głowica z hartowanej stali. Dane 
techniczne: cięŜar ok. 650 g, długość narzędzia ok. 1525 mm, szerokość 
narzędzia ok. 182 mm. 

5 sztuk 

5 Łopatka Głowica z wysokiej jakości aluminium. Lekki wytrzymały trzonek z 
wzmocnionego aluminium pokryty tworzywem, ergonomiczna rączka. Dane 
techniczne: cięŜar ok. 750 g, długość narzędzia ok. 72 cm, szerokość: ok. 25 cm. 

10 sztuk 

6 Motyczka Motyczka ok. 32 cm słuŜy do pielęgnacji małych roślin. Poliamid wzmocniony 
włóknem szklanym. Zaokrąglone krawędzie nie uszkadzające korzeni.  

10 sztuk 

7 Ubranie robocze 
(spodnie, kurtka) 

W komplecie: spodnie ogrodniczki + kurtka. Tkanina poliestrowo-bawełniana.  
Krótka kurtka zapinana na suwak. Odpinane rękawy wzmocnione na łokciach 
tkaniną o podwyŜszonej odporności na ścieranie. WyposaŜona w praktyczne 
zasobniki na piersiach oraz dolne kieszenie i zasobniki na pasie zapinane na 
rzepy.  
Spodnie robocze regulowane szelki zapinane z przodu na klamry. Kieszenie na 
bawecie, większa zapinana na rzepy, mniejsza podzielona przeszyciem. 
Dodatkowa kieszeń na telefon komórkowy. Z tyłu kieszeń i zasobnik. Zapięcie w 
pasie na guziki regulowane gumowym ściągaczem. Na kolanach wzmocnienia z 
tkaniny o podwyŜszonej odporności na ścieranie. 
rozmiar S – 5 kompletów 
rozmiar M – 10 kompletów 
rozmiar L – 5 kompletów 

20 kompletów 

8 Rękawice robocze Rękawice antyprzepięciowe. Kolor dowolny. Skóra + 4 warstwy stretch. Dwoina 
bydlęca z wyściełanym grzbietem dłoni wykonanym z elastycznego spandexu 
gwarantująca idealne dopasowanie. Oddychające i elastyczne. Dopasowany 
mankiet z zapięciem na rzep. 
rozmiar M – 10 par 
rozmiar L – 10 par 

20 par 

9 Buty - gumowce Buty filcowo-gumowe. Wierzch i spód: guma Podszewka: włóknina. Metoda 
produkcji: konfekcjonowanie ręczne. Wysokość butów: ok. 33 cm. Wysokość 
cholew gumowych: ok. 22,5 cm, waga 1 pary: od 1,5 do 1,9 kg, kolor: czarny. 
rozmiar 45 – 5 par 
rozmiar 43 – 5 par 
rozmiar 40 – 5 par 
rozmiar 39 – 5 par 

20 par 

 
 
Pozostałe warunki: 

1) Wszelkie produkty niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych zajęć winny być systematycznie i 
sukcesywnie kupowane przez Wykonawcę przed danymi zajęciami. 

2) Podane rozmiary odzieŜy dotyczą rozmiarów stosowanych w Europie. 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

                    
 
3. Część nr 3: 
WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKK Ą I UMIARKOWAN Ą NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
RODZAJ ZAJ ĘĆ: PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE – ZAJ ĘCIA GARNCARSKO-STOLARSKIE 
LP NAZWA OPIS ILO ŚĆ 

1 
 
 
 

Glina  
szamotowa 
 
 
 

Plastyczna glina szamotowa, gotowa do lepienia, wypalana w 1200º C- 1300º C, szara 
masa. Przeznaczona do formowania ręcznego i toczenia na kole. Cechująca się 
niewielkim skurczem suszenia i wypalania. 
Nadaje się do wyrobu biŜuterii, drobnych przedmiotów, a takŜe większych prac (misy, 
patery dekoracyjne itp.). 1 opakowanie = 10 kg. 

30 opakowań 
 
 
 
 

2 Glina biała Barwa gliny po wypaleniu jasnokremowa, nasiąkliwa, skurczliwa 10% po wypaleniu, 
wypalana w temperaturze 1000 C-1200C. 1 opakowanie = 5 kg. 

20 opakowań 

3 
 

Szkliwo - 
błyszczące 
transparentne 

Postać: sypka. Temperatura wypału: 1020-1080C. 
- nanoszenie pędzlem: 550-650ml wody na 1kg suchego szkliwa (2-3 warstwy); 
- nanoszenie poprzez polewanie, zanurzenie: 650-850ml wody na 1kg suchego szkliwa 
(1-2 warstwy). 1 opakowanie = 1 kg. 

6 opakowań 
 
 

4 Szkliwo- 
błyszczące 
brązowo-
miodowe 

Postać: sypka. Temperatura wypału: 1020º - 1080º C. 
- nanoszenie pędzlem: 550 – 650 ml wody na 1 kg suchego szkliwa (2-3 warstwy); 
- nanoszenie poprzez polewanie, zanurzenie: 650 – 850 ml wody na 1 kg suchego 
szkliwa (1-2 warstwy). 1 opakowanie = 1 kg. 

6 opakowań 
 

5 Szkliwo- 
zielone 
butelkowe 
 

Postać: sypka. Temperatura wypału: 1020º - 1080º C. 
- nanoszenie pędzlem: 550 – 650 ml wody na 1 kg suchego szkliwa (2-3 warstwy); 
- nanoszenie poprzez polewanie, zanurzenie: 650 – 850 ml wody na 1 kg suchego 
szkliwa (1-2 warstwy). 1 opakowanie = 1 kg. 

6 opakowań 
 

6 Szkliwo 
czerwone 
 

Postać: sypka. Temperatura wypału: 1020º - 1080º C. 
- nanoszenie pędzlem: 550 – 650 ml wody na 1 kg suchego szkliwa (2-3 warstwy); 
- nanoszenie poprzez polewanie, zanurzenie: 650 – 850 ml wody na 1 kg suchego 
szkliwa (1-2 warstwy). 1 opakowanie = 1 kg. 

6 opakowań 

7 
 
 

Angoba - 
naturalna 
niebieska 

Sproszkowany barwnik do malowania gliny przed wypaleniem, proszek mieszany 
odpowiednio z wodą w ilości 40% angoby i 60% wody bezołowiowe. 
Temp. 1000º - 1150º C. W formie sypkiej. 1 opakowanie = 1 kg. Kolor niebieski. 

3 opakowania 
 
 

8 Angoba - 
naturalna 
czerwona 

Sproszkowany barwnik do malowania gliny przed wypaleniem, proszek mieszany 
odpowiednio z wodą w ilości 40% angoby i 60% wody bezołowiowe. 
temp.1000-1150C. W formie sypkiej. 1 opakowanie = 1 kg. Kolor czerwony. 

3 opakowania 

9 
 
 

Angoba - 
naturalna Ŝółta 
 

Sproszkowany barwnik do malowania gliny przed wypaleniem, proszek mieszany 
odpowiednio z wodą w ilości 40% angoby i 60% wody bezołowiowe. 
temp.1000-1150C. W formie sypkiej. 1 opakowanie = 1 kg. Kolor Ŝółty. 

3 opakowania 

10 
 
 
 
 
 
 
 

Pigmenty  
  
 
 
 
 
 
 
 

Pigmenty ceramiczne stosowane do barwienia zarówno mas jak i szkliw. Oczyszczone i 
sproszkowane tlenki metali barwiących. 1 opakowanie = 100 g 
Pigmenty: 
białe - 1 opakowanie 
czarne - 1 opakowanie 
brązowe - 1 opakowanie 
czerwone - 2 opakowania 
Ŝółte – 1 opakowanie 
pomarańczowe – 1 opakowanie 
zielone – 1 opakowanie 
niebieskie – 1 opakowanie 
fioletowe – 1 opakowanie 
granatowe – 10 opakowań 
ŁĄCZNIE: 20 opakowań 

20 opakowań 
 
 
 
 

11 Komplet 
pędzli - 
szczecina 
 

Pędzle wykonane ze szczeciny naturalnej. Przy uŜywaniu świńskiej szczeciny, włosie 
zdolne jest utrzymać bardzo długo swoje właściwości. Dodatkowo włókna dzielone na 
końcach. Zestaw 3 pędzli, wykonanych z naturalnej szczeciny do farb olejnych, 
akrylowych. 

2 komplety 

12 Komplet 
pędzli - 
szczecina 
 

Zestaw 3 płaskich skośnych pędzli. Pędzle są wykonane z białej szczeciny. Pędzle 
moŜna stosować do malowania farbami akrylowymi, nakładania podkładów oraz 
lakierów. Zestaw 3 pędzli, wykonanych z naturalnej szczeciny do farb olejnych, 
akrylowych. 

2 komplety 
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13 
 

Komplet 
pędzli 
silikonowych 

Pędzle silikonowe pakowane w komplecie po 3 sztuki. 
 
 

4 komplety 

14 Komplet 
pędzli 
syntetycznych 

Pędzle pakowane po 6 sztuk. Pędzle syntetyczne okrągłe. 4 komplety 

15 Płyta 
laminowana                            

Płyty laminowane wykonane na bazie trójwarstwowej płyty wiórowej lub płyty MDF 
pokrytej jednostronnie lub dwustronnie papierami nasyconymi Ŝywicami 
termoutwardzalnymi, Wykończenie płaszczyzn nie wymaga dalszej obróbki.  
1 zestaw składa się z 3 płyt o wymiarach ok. 1 m x 1 m i o następujących grubościach: 
1 płyta o grubości 16 mm, 1 płyta o grubości 18 mm, 1 płyta o grubości 19 mm. 

1 zestaw 

16 Płyta wiórowa Płyta wiórowa  o szlifowanej powierzchni. 1 zestaw składa się z 3 płyt o wymiarach 
około 2800 x 2070 mm i o następujących grubościach: 1 płyta o grubości 16 mm, 1 płyta 
o grubości 18 mm, 1 płyta o grubości 19 mm. 

1 zestaw 

17 Sklejka Sklejka iglasta suchotrwała o grubości ok. 15 mm. Wymiary sklejki około 2500 mm x 
1250 mm. 

1 sztuka 

18 Płyta HDF Płyta z włókien drzewnych, charakteryzująca się duŜą twardością i podwyŜszoną 
gęstością. 
1 zestaw składa się z: 
a) płyty surowej: długość ok. 2500 mm, szerokość ok. 2070 mm, grubość 3 mm – 2 

sztuki, 
b) płyty lakierowanej: długość ok. 2500 mm, szerokość ok. 2070 mm, grubość 3 mm – 

2 płyty 
Kolor olcha lub podobne. 

1 zestaw 

19 Pilarka kątowa Dane techniczne: 
– moc nominalna: między 800 W a 1400 W 
– prędkość obrotowa bez obciąŜenia: 4.800 min-1 
– średnica nominalna tarczy tnącej: od 170 do 190 mm 
– średnica otworu tarczy tnącej: od 25 do 35 mm 
– wydajność cięcia przy 90°/90°: 50 x 110 mm 
– wydajność cięcia przy 45°/90°: 34 x 110 mm 
– ustawienie kąta: 46 ° L / 46 ° P 
– ustawienie nachylenia: 45 ° L 
– cięŜar urządzenia: od 6,0 kg do 9,0 kg 
Dodatkowe funkcje – laser ułatwiający piłowanie. 
W zestawie minimum jedna tarcza tnąca. Gwarancja minimum 6 miesięcy. 

1 sztuka 

20 Nitownica Profesjonalna nitownica ręczna do nitów zrywalnych aluminiowych i stalowych, o 
średnicy do 4,8 mm. Dostarczana w funkcjonalnej plastikowej walizce, z zestawem 
nitów o róŜnych rozmiarach. 
Nitownica wyposaŜona jest w trzy wymienne końcówki (tulejki) przystosowane do 
pracy z róŜnymi średnicami nitów: 
- 3,15 mm (1/8") 
- 4,0 mm (5/32") 
- 4,8 mm (3/16") 
Końcówki mające róŜnokolorowe zabarwienia, które ułatwiają ich szybkie dopasowanie 
do nitów posiadających zakodowane kolorami średnice. Załączony klucz do mocowania 
końcówek, stanowiący jednocześnie ogranicznik ruchu ramion nitownicy pozostawianej 
w pozycji spoczynkowej. Jej ramiona podlegają działaniu spręŜyny rozpierającej. 
Ukształtowanie głowicy, pozwalające na pracę w miejscach o utrudnionym dostępie. 
Konstrukcja trzyczęściowych szczęk głowicy zapewniająca optymalną pracę, oraz 
realizuje wymagany, bezpoślizgowy chwyt rdzenia nitu. Znaczną siłę, wymaganą w 
procesie nitowania, uzyskuje się przez odpowiednie przełoŜenie dźwigni i moŜliwość 
pracy oburącz. Wytrzymałe dźwignie nitownicy wykonane są z profilowanej stali. 
Poddane dodatkowej obróbce przez hartowanie i odpuszczanie. Ramiona dźwigni 
posiadające plastikowe nakładki. W zestawie wraz z nitownicą dostarczane są trzy 
rodzaje nitów zrywalnych po 25 sztuk kaŜdy. Gwarancja minimum 6 miesięcy. 
Długość nitownicy: od 240 mm do 280 mm 
Masa nitownicy: od 800 g do 900 g 
Masa zestawu: od 1000 g do 1400 g 

1 sztuka 

21 Zszywacz 
tapicerski 

Zszywacz - zszywka 0,65 x 0,95 mm, dł. do 16mm, korona (zewn.) 12,85 mm. Dane 
techniczne: waga: od 0,80 do 0,95 kg, wymiary: ok. 225 x 46 x 147 mm. Magazynek: 
150 szt. Ciśnienie robocze: 4,2 do 7 bar 
Łącznik: zszywka typ 80 długość: od 6 do 16 mm, przekrój drutu: 0,65 x 0,95 m korona 
(zewn): 12,85 mm, wewn: wyposaŜenie zestawu: walizka, klucze imbusowe, oliwiarka, 
instrukcja obsługi. Zastosowania: tapicerstwo, meblarstwo, montaŜ wstępny, okładziny 
izolacyjne, produkcja obuwia, produkcja drzwi i okien, przemysł papierniczy. 
Gwarancja minimum 6 miesięcy. 

1 sztuka 

22 Farby 
akrylowe 

Kolor: czerwony, biały, zielony, niebieski, Ŝółty, brązowy, pomarańczowy, czarny, 
fioletowy, róŜowy. 1 opakowanie/puszka = 0,7 litra. 

10 opakowań 
 

23 Lakierobejce Lakierobejca zewnętrzna posiadająca właściwości impregnujące oraz powłokotwórcze 
do drewna  bezbarwna. 1 opakowanie/puszka = 0,7 litra. 

3 opakowania 
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24 Lakier Bezzapachowy lakier przeznaczony jest do lakierowania mebli, boazerii, przedmiotów 
drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń nie naraŜonych na działanie 
wody i innych agresywnych mediów. Lakier pozbawiony szkodliwych, chemicznych 
substancji, przyjazny dla osób szczególnie wraŜliwych i alergików. mogący być 
stosowany w pokojach dziecięcych i przedszkolach. Lakier trwały i odporny na 
ścieranie, a przy tym, niedraŜniący zapach. 1 opakowanie/puszka = 5 litrów. 

1 opakowanie 

25 Pędzle 
malarskie 

Szeroki, do zamalowywania bardzo duŜych powierzchni, syntetyczne włókna dobrze 
trzymające farbę, idealnie nadające się do odcinania i kontrolowania spływania farby.  

10 sztuk 

26 Klej stolarski Wodoodporny klej stolarski - mocny klej do drewna. 
- nie powodujący przebarwień, spoina jest elastyczna oraz odporna na starzenie i grzyby 
- umoŜliwiający klejenie od + 3 °C 
- wodoodporny do klejenia elementów naraŜonych na działanie wilgoci 
Zastosowanie: wszystkie rodzaje drewna. 1 opakowanie/puszka = 0,75 kg 

1 opakowanie 

27 Strug Kompaktowy i wydajny strug o mocy od 600 do 700 W do zaawansowanych prac i 
głębokości strugania do 2 mm, obustronny wyrzut wiórów umoŜliwiający podłączenie 
worka na pył lub odkurzacza, wióry mogą być kierowane na prawą lub lewą stronę, w 
zaleŜności od potrzeb uŜytkownika, umoŜliwiający struganie przy niewielkim nakładzie 
siły, łatwą i szybką wymianę noŜa oraz wysoką jakość obróbki, optymalny wydmuch 
wiórów zapobiegający zatorom i gwarantujacy ciągłość pracy, rowki typu V do 
precyzyjnej obróbki naroŜników, automatycznie rozkładana stopka parkująca zapobiega 
uszkodzeniom obrabianego elementu lub noŜa w przypadku odłoŜenia narzędzia,  
głębokość wręgowania do 8 mm, uchwyt do prowadzenia i regulacji głębokości 
strugania.  
Dane techniczne: głębokość strugania: 0 - 2,0 mm, głębokość wręgowania: 0 - 8 mm, 
moc nominalna: od 600 do 700 W, moc wyjściowa: 320 W, szerokość strugania: od 80 
do 90 mm, prędkość obrotowa bez obciąŜenia: od 19 000 do 19 800 min-1, cięŜar 
urządzenia: od 2,0 kg do  2,5 kg. Gwarancja: 2 lata. 

1 sztuka 

 
Pozostałe warunki: 

Wszelkie produkty niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych zajęć winny być systematycznie i sukcesywnie 
kupowane przez Wykonawcę przed danymi zajęciami. 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  

                    
 
4. Część nr 4: 
WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKK Ą I UMIARKOWAN Ą NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
RODZAJ ZAJ ĘĆ: PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE - HOTELARSTWO 
LP NAZWA OPIS ILO ŚĆ 

1 Fartuch Fartuch zapinany na guziki z krótkim rękawem długość ¾ ,długość 90 cm 
Tkanina: elanobawełna lub podobne, kolor bordowy,  
rozmiar 38 – 2 sztuki 
rozmiar 40 – 8 sztuk  
rozmiar 42 – 5 sztuk 
rozmiar 44 – 5 sztuk  

20 sztuk 

2 Zapaska DuŜa zapaska wiązana z tyłu lub zapinana na rzepy, dwie kieszenie boczne 
Kolor: bordowy. Rozmiar uniwersalny. Wykonana z tkaniny: bawełna i/lub 
poliester. 

20 sztuk 

3 T-shirt 
 

Kolor czarny. Skład: 100% bawełny. Elastyczny ściągacz; taśma wzmacniająca 
na ramionach; boki bezszwowe;  
rozmiar 38 – 2 sztuki 
rozmiar 40 – 8 sztuk  
rozmiar 42 – 5 sztuk 
rozmiar 44 – 5 sztuk 

20 sztuk 

4 Bluzka typu  „Polo‘’ 
 

Biała koszulka typu polo. Tkanina100% bawełna. Zapinana pod szyją na guziki, 
wykończona kołnierzykiem. Krótki rękaw. 
rozmiar 38 – 2 sztuki 
rozmiar 40 – 8 sztuk  
rozmiar 42 – 5 sztuk 
rozmiar 44 – 5 sztuk 

20 sztuk 

5 Spodnie do pasa 
męskie 

Kolor: czarne. Materiał: elanobawełna lub podobne. Fason: proste, klasyczne. 
Rozmiar: na wzrost 180 cm 
obwód pasa  75 – 5 sztuk  
obwód pasa  96 – 5  sztuk 

10 sztuk 

6 Spódnica Kolor: czarna. Materiał: elanobawełna lub podobne. Fason: prosta do kolan, z 
tyłu z małym rozcięciem. 
rozmiar 38 – 2 sztuki 
rozmiar 40 – 8 sztuk  
rozmiar 42 – 5 sztuk 
rozmiar 44 – 5 sztuk 

20 sztuk 

7 Rękawice ochronne Rękawice wielokrotnego uŜytku.  
Rękawica 100% bawełniana dziana, oburęczna, bezszwowa. 

20 par 

8 Obuwie Na płaskiej podeszwie. Klasyczne tenisówki wsuwane wygodne i lekkie, 
wykonane ze 100% bawełny, antypoślizgowa podeszwa z gumy. MoŜna prać w 
temperaturze 30°C. Kolor granatowy lub czarny. 
rozmiar 37 – 2 sztuki 
rozmiar 38 – 5 sztuk 
rozmiar 39 – 3 sztuki 
rozmiar 40 – 5 sztuk 
rozmiar 44 – 5 sztuk 

20 par 

9 Rękawice 
jednorazowe 

Pudełko 100 rękawic oburęcznych z lateksu, pudrowanych skrobią 
kukurydzianą. Rękawice przeznaczone do kontaktu z Ŝywnością. Grubości 0,125 
mm. Jednorazowego uŜytku. Materiał: 100% lateks naturalny 
Ochrona dotykanego przedmiotu. Elastyczna. Zamienność (rękawica 
oburęczna). Rękawice szczelne.  

1 opakowanie.  

 
 
Pozostałe warunki: 

1) Wszelkie produkty niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych zajęć winny być systematycznie i 
sukcesywnie kupowane przez Wykonawcę przed danymi zajęciami. 

2) Podane rozmiary odzieŜy dotyczą rozmiarów stosowanych w Europie. 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU 
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

                    
Załącznik nr 4A  

Nazwa i  adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 

…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

OFERTA DLA CZ ĘŚCI nr 1  

Zajęcia dydaktyczne, psychologiczne, doradczo-zawodowe 

POWIAT POZNA ŃSKI, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zajęć pozalekcyjnych skierowanych do wychowanków lub absolwentów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Mosinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach  i Warsztatów 
Terapii Zaj ęciowej w Owińskach na potrzeby projektu: „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizacje zamówienia za cenę: 

Wartość netto: …………..…………..……. zł,  podatek VAT …..%,  wartość brutto …………..………………….zł, 

słownie brutto ……………………………………………………….…………………………………………………….. 
w tym: 

LP RODZAJ ZAJ ĘĆ LICZBA 
GODZIN/SZTUK 

STAWKA (w zł brutto  
1 godzina/ 1 sztuka) 

RAZEM 
(w zł brutto) 

I WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH, NIEDOWIDZ ĄCYCH LUB Z NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCIĄ INTELEKTUALN Ą 
(zadanie skierowane do 24 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach i Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Owińskach) 

1 
Zajęcia z języka angielskiego skierowane do osób 
niewidomych lub niedowidzących 

640 godzin 
  

2 
Zajęcia informatyczne dla osób niedowidzących lub 
niewidomych 

320 godzin 
  

3 
Wsparcie psychologiczne osób niedowidzących lub 
niewidomych 

336 godzin 
  

4 
Wsparcie zawodowo-doradcze osób niewidomych lub 
niedowidzących 

192 godziny 
  

5 Przygotowanie indywidualnych planów działań 24 sztuki   
Trening Umiejętności  i Kompetencji Społecznych I 146 godzin   

6 Cena zakupionych przez Wykonawcę artykułów i  produktów 
wymienionych w załączniku nr 3 

--- ---  

II WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCIĄ WZROKOW Ą I INTELEKTUALN Ą 
(zadanie przewidziane dla 24 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Owińskach) 

Poznajemy zawody – pomoc cukiernika 144 godziny   
1 Cena zakupionych przez Wykonawcę artykułów i  produktów 

wymienionych w załączniku nr 3 --- ---  

Poznajemy zawody – pomoc fryzjera 144 godziny   

2 W ramach niniejszego zadania Wykonawca dodatkowo 
zakupi  artykuły, produkty wymienione w załączniku nr 3 
odpowiednie dla danego rodzaju zajęć. 

--- --- 
 

3 
Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością 
wzrokową i intelektualną 

336 godzin  
 

4 
Wsparcie zawodowo-doradcze dla osób z 
niepełnosprawnością wzrokową i intelektualną 

240 godzin  
 

5 Przygotowanie indywidualnych planów działań 24 sztuki   
Trening Umiejętności  i Kompetencji Społecznych I 146 godzin   

6 Cena zakupionych przez Wykonawcę artykułów i  produktów 
wymienionych w załączniku nr 3. --- ---  

III WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKK Ą NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ 
(zadanie skierowane do 20 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie) 

1 
Zajęcia z języka angielskiego dla osób z  niepełnosprawnością 
umysłową w stopniu lekkim 

320 godzin 
  

2 
Wsparcie psychologiczne dla osób z  niepełnosprawnością 
umysłową w stopniu lekkim 

280 godzin 
  

3 
Wsparcie zawodowo-doradcze dla osób z  
niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim 

192 godziny 
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4 Przygotowanie indywidualnych planów działań 20 sztuk   
5 Trening Umiejętności i Kompetencji Społecznych II 260 godzin   

IV WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKK Ą I UMIARKOWAN Ą NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
(zadanie przewidziane jest dla 20 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie) 

1 
Wsparcie zawodowo-doradcze dla osób z lekką lub 
umiarkowaną niepełnosprawnością 

160 godzin 
  

2 Przygotowanie indywidualnych planów działań 20 sztuk   
3 Trening Umiejętności i Kompetencji Społecznych II 260 godzin   

4 
Wsparcie psychologiczne dla osób z lekką i umiarkowaną 
niepełnosprawnością umysłową 

280 godzin 
  

5 Szkoła rodzina – bliŜej siebie 200 godzin   
6 Hipoterapia 120 godzin   
7 Biofeedback 120 godzin   

 WARTOŚC ŁĄCZNIE (wszystkie pozycje z tabeli) --- ---  

Oświadczamy, Ŝe: 
1. Usługę będziemy realizować w terminie do 10 grudnia 2012 roku; 
2. Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej (Samorząd Województwa Wielkopolskiego) lub 

innym upowaŜnionym podmiotom prawa wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu: „Wykluczamy wykluczenie 
– projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, 
w tym dokumentów finansowych; 

3. Zapewnimy warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami  obowiązującymi 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach lub Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie 
(w zaleŜności w którym Ośrodku będą realizowane zajęcia). W przypadku zajęć wyjazdowych będziemy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP; 

4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania 
określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania oferty; 

5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
6. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich 

dokumentów składających się na SIWZ; 
8. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 
1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

      
 
       .............................................................................. 
                                                    (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: 
*   przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, Ŝe zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców 
** JeŜeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

                   
Załącznik nr 4B  

Nazwa i  adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 
…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

OFERTA DLA CZ ĘŚCI nr 2  
Przygotowanie zawodowe – gospodarstwo agroturystyczne wraz z dojazdem 

POWIAT POZNA ŃSKI, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zajęć pozalekcyjnych skierowanych do wychowanków lub absolwentów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mosinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach i Warsztatów 
Terapii Zaj ęciowej w Owińskach na potrzeby projektu: „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizacje zamówienia za cenę: 

Wartość netto: …………..…………..……. zł,  podatek VAT …..%,  wartość brutto …………..………………….zł, 

słownie brutto ……………………………………………………….…………………………………………………….. 
w tym: 

LP RODZAJ ZAJ ĘĆ LICZBA 
GODZIN 

STAWKA 
(w zł brutto/1godzina) 

RAZEM 
(w zł brutto) 

1 Przygotowanie zawodowe – gospodarstwo agroturystyczne  288 godzin   
2 Dowóz uczestników 216 godzin   

3 Cena zakupionych przez Wykonawcę artykułów i  produktów 
wymienionych w załączniku nr 3 

--- ---  

 WARTO ŚĆ ŁĄCZNIE (wszystkie pozycje z tabeli) --- ---  

Oświadczamy, Ŝe: 
1. Usługę będziemy realizować w terminie do 10 grudnia 2012 roku; 
2. Zobowiązujemy się do Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej (Samorząd Województwa Wielkopolskiego) lub innym 

upowaŜnionym podmiotom prawa wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu: „Wykluczamy wykluczenie – 
projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, 
w tym dokumentów finansowych; 

3. Zapewnimy warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami  obowiązującymi 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach lub Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie 
(w zaleŜności w którym Ośrodku będą realizowane zajęcia). W przypadku zajęć wyjazdowych będziemy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP; 

4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania 
określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania oferty; 

5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
6. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich 

dokumentów składających się na SIWZ; 
8. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 
1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) .......................................................................................   ............................................................................ 

                                                   (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
 

 Uwaga: 
*   przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, Ŝe zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców 
** JeŜeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

                    
Załącznik nr 4C  

Nazwa i  adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 
…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

OFERTA DLA CZ ĘŚCI nr 3  
Przygotowanie zawodowe – zajęcia garncarsko-stolarskie wraz z dojazdem 

POWIAT POZNA ŃSKI, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zajęć pozalekcyjnych skierowanych do wychowanków lub absolwentów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mosinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach i Warsztatów 
Terapii Zaj ęciowej w Owińskach na potrzeby projektu: „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizacje zamówienia za cenę: 

Wartość netto: …………..…………..……. zł,  podatek VAT …..%,  wartość brutto …………..………………….zł, 

słownie brutto ……………………………………………………….…………………………………………………….. 
w tym: 

LP RODZAJ ZAJ ĘĆ LICZBA 
GODZIN 

STAWKA 
(w zł brutto/1 godzina) 

RAZEM 
(w zł brutto) 

1 Przygotowanie zawodowe – zajęcia garncarsko-stolarskie  288 godzin   
2 Dowóz uczestników 216 godzin   

3 Cena zakupionych przez Wykonawcę artykułów i  produktów 
wymienionych w załączniku nr 3 

--- --- 
 

 WARTOŚĆ ŁĄCZNIE (wszystkie pozycje z tabeli) --- ---  

Oświadczamy, Ŝe: 
1. Usługę będziemy realizować w terminie do 10 grudnia 2012 roku; 
2. Zobowiązujemy się do Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej (Samorząd Województwa Wielkopolskiego) lub innym 

upowaŜnionym podmiotom prawa wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu: „Wykluczamy wykluczenie – 
projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, 
w tym dokumentów finansowych; 

3. Zapewnimy warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami  obowiązującymi 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach lub Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie 
(w zaleŜności w którym Ośrodku będą realizowane zajęcia). W przypadku zajęć wyjazdowych będziemy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP; 

4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania 
określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania oferty; 

5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
6. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich 

dokumentów składających się na SIWZ; 
8. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 
1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) .......................................................................................     ........................................................................... 

                                                    (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
 
 Uwaga: 

*   przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, Ŝe zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców 
** JeŜeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

                    
Załącznik nr 4D  

Nazwa i  adres Wykonawcy: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 
…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

OFERTA DLA CZ ĘŚCI nr 4  
Przygotowanie zawodowe – hotelarstwo wraz z dojazdem 

POWIAT POZNA ŃSKI, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zajęć pozalekcyjnych skierowanych do wychowanków lub absolwentów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Owińskach i Warsztatów Terapii Zaj ęciowej w Owińskach na potrzeby projektu: „Wykluczamy wykluczenie – projekt 
Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizacje 
zamówienia za cenę: 

Wartość netto: …………..…………..……. zł,  podatek VAT …..%,  wartość brutto …………..………………….zł, 

słownie brutto ……………………………………………………….………………………………………………….. 
w tym: 

LP RODZAJ ZAJ ĘĆ LICZBA 
GODZIN 

STAWKA 
(w zł brutto/1 godzina) 

RAZEM 
(w zł brutto) 

1 Przygotowanie zawodowe – hotelarstwo  288 godzin   
2 Dowóz uczestników 216 godzin   

3 Cena zakupionych przez Wykonawcę artykułów i  produktów 
wymienionych w załączniku nr 3 

--- --- 
 

 WARTOŚC ŁĄCZNIE (wszystkie pozycje z tabeli) --- ---  

Oświadczamy, Ŝe: 
1. Usługę będziemy realizować w terminie do 10 grudnia 2012 roku; 
2. Zobowiązujemy się do Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej (Samorząd Województwa Wielkopolskiego) lub innym 

upowaŜnionym podmiotom prawa wglądu do dokumentów związanych z realizacją projektu: „Wykluczamy wykluczenie – 
projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, 
w tym dokumentów finansowych; 

3. Zapewnimy warunki pracy i realizacji zajęć zgodnie z przepisami BHP oraz wewnętrznymi regulacjami  obowiązującymi w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach lub Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie 
(w zaleŜności w którym Ośrodku będą realizowane zajęcia). W przypadku zajęć wyjazdowych będziemy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP; 

4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania 
określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania oferty; 

5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
6. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami wszystkich 

dokumentów składających się na SIWZ; 
8. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 
1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) .......................................................................................   .............................................................................. 

                                                    (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
 Uwaga: 

*   przekreślenie, niewypełnienie, postawienie kreski itp. oznacza, Ŝe zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców 
** JeŜeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

                     

 Załącznik nr 5  
 
................................................. 
       (pieczęć wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANI CZONEGO 

NA REALIZACJ Ę ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SKIEROWANYCH DO WYCHOWANKÓW LUB 
ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO O ŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W MOSINIE ORAZ 

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W OWI ŃSKACH I WARSZTATÓW 
TERAPII ZAJ ĘCIOWEJ W OWI ŃSKACH NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY 
WYKLUCZENIE – PROJEKT POWIATU POZNA ŃSKIEGO W ZAKRESIE PODNOSZENIA 

KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNO SPRAWNYCH” 
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 

 
 
Oświadczam, Ŝe spełniam warunki dotyczące: 

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

- sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

............................, dnia……...………….r. 

                                   
 

        ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

                    

Załącznik nr 6  
 

 
................................................. 
       (pieczęć wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANI CZONEGO 

NA REALIZACJ Ę ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SKIEROWANYCH DO WYCHOWANKÓW LUB 
ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO O ŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W MOSINIE ORAZ 

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W OWI ŃSKACH I WARSZTATÓW 
TERAPII ZAJ ĘCIOWEJ W OWI ŃSKACH NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY 
WYKLUCZENIE – PROJEKT POWIATU POZNA ŃSKIEGO W ZAKRESIE PODNOSZENIA 

KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNO SPRAWNYCH” 
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 

 

 
Oświadczam, Ŝe  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

............................, dnia……...………….r. 

                                   
 

        ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

                    

Załącznik nr 7  
................................................. 

(pieczęć wykonawcy) 
WYKAZ OSÓB, 

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
DLA CZĘŚCI ………* 

 
Nazwa i adres Wykonawcy .......................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... 
 

Lp. 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Imi ę 
i nazwisko 

Posiadane 
kwalifikacje 
uprawnienia 

Wykształcenie 
Doświadczenie 

zawodowe 

Podstawa 
do 

dysponowania 
      

 
 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

* NaleŜy wpisać część zamówienia. Wykaz osób wypełnić zgodnie z treścią Załącznika nr 2  
 
Uwaga: 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca moŜe polegać na osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. 
W przypadku jeŜeli wskazane powyŜej osoby nie są związane z Wykonawcę wiąŜącym stosunkiem prawnym 

jest on zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 
 
 
........................., dnia……...………….r. 
                                                        …………………………………………………… 

                                                                        (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

                    

Załącznik nr 8 
 
 
........................................................... 

(pieczęć wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANI CZONEGO 
NA REALIZACJ Ę ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SKIEROWANYCH DO WYCHOWANKÓW LUB 

ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO O ŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W MOSINIE ORAZ 
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W OWI ŃSKACH I WARSZTATÓW 

TERAPII ZAJ ĘCIOWEJ W OWI ŃSKACH NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY 
WYKLUCZENIE – PROJEKT POWIATU POZNA ŃSKIEGO W ZAKRESIE PODNOSZENIA 

KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNO SPRAWNYCH” 
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 

 
 
 

 
Oświadczam, iŜ: 
 
Osoby, wskazane w Załączniku nr 7, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

kwalifikacje/uprawnienia do: 

– przeprowadzenia zajęć,  

– opieki nad uczestnikami zajęć,  

– dowozu uczestników – w przypadku zajęć wyjazdowych. 

 

 

 

 

 

 

......................, dnia……...………….r. 

                                    .......................................................................... 
                                             (pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej) 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

                    

Załącznik nr 9A  
UMOWA Nr …………… dla części nr 1(Projekt) 

Zawarta w dniu ………………….. r. w Poznaniu pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 
w imieniu którego działają: 
1. ………………………………………………… 
2. ………………………………………………… 
z kontrasygnatą ………………………………………………. 
zwanym w dalszej części Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
zwanym dalej Wykonawcą 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 
ze zmianami)  

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zajęcia dydaktyczne, psychologiczne, doradczo-zawodowe skierowane 

do wychowanków lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach oraz 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie, w ramach projektu: „Wykluczamy wykluczenie – 
projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób 
niepełnosprawnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki. 

2. Wykonawca oświadcza, iŜ przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, ust. 1, zostanie wykonany w ilości i okresie - 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).   

3. Odbiór części przedmiotu umowy zostanie dokonany w okresach miesięcznych w terminie do 10 dnia następnego 
miesiąca – w przypadku gdy w poprzednim miesiącu zostały zrealizowane zajęcia, a w przypadku zajęć 
realizowanych w grudniu 2012 – w terminie do 10 grudnia 2012 r. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się 
protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy 
(protokół z realizacji zajęć). 

4. Osobami do kontaktu są: 
– za strony Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
– ze strony Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
5. KaŜda godzina zrealizowanych zajęć powinna być potwierdzona listą obecności wg wzoru przekazanego przez 

Zamawiającego po podpisaniu niniejszej umowy. 
6. Zajęcia, z zastrzeŜeniem ust. 7, zostaną zrealizowane w salach udostępnionych bezpłatnie przez Specjalny Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy w Mosinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Owińskach, 
wyposaŜonych w sprzęt multimedialny, urządzenie biofeedback (w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Mosinie), stanowiska komputerowe w liczbie odpowiedniej do liczby uczestników 
w projekcie. 

7. W przypadku zajęć pn.: 
1) „Hipoterapia” (zajęcia wyjazdowe) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć, dowozu, 

udostępnionym przez Ośrodki środkiem transportu, uczestników na zajęcia oraz z powrotem do siedziby 
ośrodków wymienionych w ust. 1. Wykonawca jest równieŜ zobowiązany do ubezpieczenia uczestników 
na czas transportu, 

2) „Szkoła, rodzina – bliŜej siebie” (zajęcia wyjazdowe) Wykonawca przeprowadzi je w okresie wakacji 
w domach uczestników, którzy  zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego, 

3) „Trening umiejętności i kompetencji społecznych II”, w zakresie ćwiczenia orientacji podczas poruszania się 
po mieście oraz samodzielnego korzystania z pociągu i autobusu, Wykonawca jest zobowiązany 
do przeprowadzenia tych zajęć poza Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, tzn. 
w Mosinie i/lub w Poznaniu oraz na trasie Mosina – Poznań i z powrotem. 

 
 
 



 45 

8. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę oraz przez podwykonawców w zakresie jak niŜej: 
a) zakres ........................................ 
b) zakres ........................................ 
c) zakres ........................................ 

9. Przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do umowy zostanie zrealizowany przez osoby posiadające 
minimalne kwalifikacje określone w załączniku nr 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
uczestników zajęć na kaŜdym etapie realizacji niniejszych zadań.  

10. Wykonawca zapewnia, Ŝe do realizacji przedmiotu zamówienia zostaną skierowane osoby o kwalifikacjach 
odpowiadających co najmniej wymienionym w załączniku nr 2 do umowy. 

11. Poszczególne terminy zajęć wymienionych w ust. 1 i ich czas zostanie uzgodniony z dyrektorami specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych, w oparciu o limity godzin przewidzianych dla wspomnianych zajęć w danym 
roku z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu zajęć w terminie 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

12. W celu zoptymalizowania warunków nauki Wykonawca zakupi artykuły, produkty, materiały wymienione 
w załączniku nr 3 do umowy, które to zostaną przekazane protokolarnie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Mosinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach. UpowaŜnionymi 
osobami do odbioru artykułów wymienionych w załączniku nr 3 są: 
a) ze strony Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie: 

– ………………………………………………..…………………………… 
– ………………………………………………..…………………………… 

b) ze strony Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach: 
– ………………………………………………..…………………………… 
– ………………………………………………..…………………………… 

13. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej (Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego) lub innym upowaŜnionym podmiotom prawa wglądu do dokumentów związanych z realizacją 
projektu: „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, w tym dokumentów finansowych. 

 
§ 2 

1. Strony ustalają, Ŝe wartość przedmiotu umowy wynosi:……. zł brutto (słownie: ………...…..)  w tym 
obowiązujący podatek VAT. 

2. Wartość, o której mowa w ust. 1 stanowi maksymalną kwotę wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie niniejszej 
umowy. 

3. Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy są stawki jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy 
(stanowiącej załącznik do niniejszej umowy). 

 
§ 3 

Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zajęć ponosi Wykonawca. 

 
§ 4 

1. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie co miesiąc w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, po wykonaniu 
przez Wykonawcę części umowy, w terminie 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. Do faktury Wykonawca dołączy protokół z realizacji zajęć w danym miesiącu (załącznik nr 4) oraz 
listy obecności. W/w dokumenty naleŜy złoŜyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu – pokój 
002. 

3. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 
4. Termin zakończenia realizacji zajęć: 10.12.2012 r. 
5. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 2, termin 

zapłaty wynagrodzenia liczy się od daty doręczenia ostatniego z dokumentów. 
6. Wynagrodzenie płatne jest pod warunkiem zrealizowania zajęć zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

w szczególności z zachowaniem ilości godzin, ilości grup, terminu wykonania, wymaganych kwalifikacji osób 
prowadzących zajęcia jak i opiekunów, wymaganych dokumentów. 

 
§ 5 

1. W przypadku niezrealizowania wymaganej ilości godzin zajęć, za kaŜdą niezrealizowaną godzinę Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości określonej w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku powstania szkody przewyŜszającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo Ŝądać 
odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 

3. Kary umowne będą naliczane po odbiorze przedmiotu umowy, który zostanie dokonany w grudniu 2012 roku 
po zrealizowaniu wszystkich zajęć wymienionych w załączniku nr 1.  
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§ 6 
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Dopuszcza się moŜliwość zmian nieistotnych oraz zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca moŜe Ŝądać 
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 8 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 9 

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA 
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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

                    
Załącznik nr 9B  

UMOWA Nr ……………………………dla Cz ęści nr 2 do 4 (Projekt) 
 

Zawarta w dniu ………………….. r. w Poznaniu pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 
w imieniu którego działają: 
1. ………………………………………………….. 
2. ………………………………………………….. 
z kontrasygnatą ………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze 
zmianami)  

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zajęcia pozalekcyjne skierowane do wychowanków lub absolwentów 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, w ramach projektu: „Wykluczamy wykluczenie – 
projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób 
niepełnosprawnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, z podziałem na części: 

       CZĘŚĆ 2 - Przygotowanie zawodowe – gospodarstwo agroturystyczne wraz z dojazdem, 
       CZĘŚĆ 3 – Przygotowanie zawodowe – zajęcia garncarsko-stolarskie wraz z dojazdem, 
       CZĘŚĆ 4 – Przygotowanie zawodowe – hotelarstwo wraz z dojazdem. 
2. Wykonawca oświadcza, iŜ przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, ust. 1, zostanie wykonany w ilości i okresie – 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).   
3. Odbiór części przedmiotu umowy zostanie dokonany w okresach miesięcznych w terminie do 10 dnia następnego 

miesiąca – w przypadku gdy w poprzednim miesiącu zostały zrealizowane zajęcia, a w przypadku zajęć 
realizowanych w grudniu 2012 – w terminie do 10 grudnia 2012 r. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się 
protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy 
(protokół z realizacji zajęć). 

4. Osobami do kontaktu są: 
– za strony Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
– ze strony Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
5. KaŜda godzina zrealizowanych zajęć powinna być potwierdzona listą obecności wg wzoru przekazanego przez 

Zamawiającego po podpisaniu niniejszej umowy. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć, dowozu, udostępnionym przez Ośrodek środkiem 

transportu, uczestników na zajęcia oraz z powrotem do siedziby ośrodka wymienionego w ust. 1. Wykonawca jest 
równieŜ zobowiązany do ubezpieczenia uczestników na czas transportu.   

7. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę oraz przez podwykonawców w zakresie jak niŜej: 
a) zakres ........................................ 
b) zakres ........................................ 
c) zakres ........................................ 

8. Przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do umowy zostanie zrealizowany przez osoby posiadające 
minimalne kwalifikacje określone w załączniku nr 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
uczestników zajęć na kaŜdym etapie realizacji niniejszych zadań. 

9. Wykonawca zapewnia, Ŝe do realizacji przedmiotu zamówienia zostaną skierowane osoby o kwalifikacjach 
odpowiadających co najmniej wymienionym w załączniku nr 2 do umowy. 

10. Poszczególne terminy zajęć wymienionych w ust. 1 i ich czas zostanie uzgodniony z dyrektorem Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, w oparciu o limity godzin przewidzianych dla wspomnianych zajęć 
w danym roku z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu zajęć w terminie 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 
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11. W celu zoptymalizowania warunków nauki Wykonawca zakupi artykuły, produkty, materiały wymienione 
w załączniku nr 3 do umowy, które zostaną wykorzystane w miejscu realizacji poszczególnych zajęć.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej (Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego) lub innym upowaŜnionym podmiotom prawa wglądu do dokumentów związanych z realizacją 
projektu: „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, w tym dokumentów finansowych. 

 
§ 2 

1. Strony ustalają, Ŝe wartość przedmiotu umowy wynosi:  
1) CZĘŚĆ 2 – ……. zł brutto (słownie: ………………….………………..) w tym obowiązujący podatek VAT; 
2) CZĘŚĆ 3 – ……. zł brutto (słownie: …………………………………...)w tym obowiązujący podatek VAT; 
3) CZĘŚĆ 4  – …. zł brutto (słownie: …………………….……………..) w tym obowiązujący podatek VAT. 

2. Wartość, o której mowa w ust. 1 stanowi maksymalną kwotę wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie niniejszej 
umowy. 

3. Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy są stawki jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy 
(stanowiącej załącznik do niniejszej umowy). 

 
§ 3 

Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zajęć ponosi Wykonawca. 
 

§ 4 
1. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie płatne będzie co miesiąc w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, po wykonaniu 

przez Wykonawcę części umowy, w terminie 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. Do faktury Wykonawca dołączy protokół z realizacji zajęć w danym miesiącu (załącznik nr 4) oraz 
listy obecności. W/w dokumenty naleŜy złoŜyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu – pokój 
002. 

3. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 
4. Termin zakończenia realizacji zajęć: 10.12.2012 r. 
5. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 2, termin 

zapłaty wynagrodzenia liczy się od daty doręczenia ostatniego z dokumentów. 
6. Wynagrodzenie płatne jest pod warunkiem zrealizowania zajęć zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

w szczególności z zachowaniem ilości godzin, ilości grup, terminu wykonania, wymaganych kwalifikacji osób 
prowadzących zajęcia jak i opiekunów, wymaganych dokumentów. 

 
§ 5 

1. W przypadku niezrealizowania wymaganej ilości godzin zajęć, za kaŜdą niezrealizowaną godzinę Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości CZĘŚCI 2, 3 lub 4 - określonej w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku powstania szkody przewyŜszającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo Ŝądać 
odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 

3. Kary umowne będą naliczane po odbiorze przedmiotu umowy, który zostanie dokonany w grudniu 2012 roku po 
zrealizowaniu wszystkich zajęć wymienionych w załączniku nr 1.  

 
§ 6 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Dopuszcza się moŜliwość zmian nieistotnych oraz zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca moŜe Ŝądać 
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 8 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 9 

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA
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PROTOKÓŁ Z REALIZACJI ZAJ ĘĆ 
ZA OKRES OD………………….DO…………………….. 

 

LP RODZAJ ZAJ ĘĆ DATA ZAJ ĘĆ 
DD.MM.RRRR 

GODZINA 
REALIZACJI 

ZAJĘĆ 
GG;MM – GG;MM 

LICZBA 
GODZIN 
ZAJĘĆ 

DOKUMENT POTWIERDZAJ ĄCY 
REALIZACJ Ę ZAJĘĆ 

(LISTA OBECNO ŚCI NR …..  
Z DNIA …..) 

I WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH LUB NIEDOWIDZ ĄCYCH 
(zadanie skierowane do 24 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach) 

Zajęcia z języka 
angielskiego 
skierowane do osób 
niewidomych lub 
niedowidzących 

     1 

Razem liczba godzin  - 
Zajęcia 
informatyczne dla 
osób niedowidzących 
lub niewidomych 

    2 

Razem liczba godzin  - 
Wsparcie 
psychologiczne osób 
niedowidzących lub 
niewidomych 

    3 

Razem liczba godzin  - 
Wsparcie 
zawodowo-doradcze 
osób niewidomych 
lub niedowidzących 

    4 

Razem liczba godzin  - 
Trening 
Umiejętności i 
Kompetencji 
Społecznych I 

    5 

Razem liczba godzin  - 
II WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCIĄ WZROKOW Ą LUB INTELEKTUALN Ą 
(zadanie przewidziane dla 24 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Owińskach) 

Poznajemy zawody 
– pomoc kucharza 

    1 

Razem liczba godzin  - 
Wsparcie 
psychologiczne           
dla osób z 
niepełnosprawnością 
wzrokową i 
intelektualną 

    2 

Razem liczba godzin  - 
Wsparcie 
zawodowo-doradcze 
dla osób z 
niepełnosprawnością 
wzrokową i 
intelektualną 

    3 

Razem liczba godzin  - 
Trening 
Umiejętności i 
Kompetencji 
Społecznych I 

    4 

Razem liczba godzin  - 
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III WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKK Ą NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ 
(zadanie skierowane do 20 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Mosinie) 

Zajęcia z języka 
angielskiego dla 
osób z  
niepełnosprawnością 
umysłową w stopniu 
lekkim 

    1 

Razem liczba godzin  - 
Wsparcie 
psychologiczne dla 
osób z  
niepełnosprawnością 
umysłową w stopniu 
lekkim 

    2 

Razem liczba godzin  - 
Wsparcie 
zawodowo-doradcze 
dla osób z  
niepełnosprawnością 
umysłową w stopniu 
lekkim 

    3 

Razem liczba godzin  - 
IV WSPARCIE DLA OSÓB Z LEKK Ą LUB UMIARKOWAN Ą NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ 
(zadanie przewidziane jest dla 20 osób – podopiecznych lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Mosinie) 

Przygotowanie 
zawodowe – 
gospodarstwo 
agroturystyczne 

    1 

Razem liczba godzin  - 
Dowóz uczestników     2 

Razem liczba godzin  - 
Wsparcie 
zawodowo-doradcze 
dla osób z lekką lub 
umiarkowaną 
niepełnosprawnością 

    3 

Razem liczba godzin  - 
Wsparcie 
psychologiczne       
dla osób z lekką i 
umiarkowaną 
niepełnosprawnością 
umysłową 

    4 

Razem liczba godzin  - 
Biofeedback     5 

Razem liczba godzin  - 

 

…………………………………………………….. 

(podpis i pieczęć imienna Dyrektora szkoły/placówki lub osoby upowaŜnionej) 
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Przykładowy protokół 
 
LP RODZAJ ZAJ ĘĆ DATA ZAJ ĘĆ 

DD.MM.RRRR 
GODZINA 

REALIZACJI 
ZAJĘĆ 

GG;MM – GG;MM 

LICZBA 
GODZIN 
ZAJĘĆ 

DOKUMENT POTWIERDZAJ ĄCY 
REALIZACJ Ę ZAJĘĆ 

(LISTA OBECNO ŚCI NR …..  
Z DNIA …..) 

I WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH LUB NIEDOWIDZ ĄCYCH 
(zadanie skierowane do 24 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach) 

Zajęcia z języka 
angielskiego 
skierowane do osób 
niewidomych lub 
niedowidzących 

12.11.2011 
13.11.2011 
13.11.2011 

14.30 – 15.15 
15.15 – 16.00 
16.00 – 16.45 

1 
1 
1 

Lista obecn. nr 1 z 12.11.2011 
Lista obecn. nr 2 z 12.11.2011 
Lista obecn. nr 3 z 12.11.2011 

1 

Razem liczba godzin 3 - 
Zajęcia 
informatyczne dla 
osób niedowidzących 
lub niewidomych 

13.12.2011 
14.12.2011 
15.12.2011 
19.12.2011 

14.30 – 15.15 
15.15 – 16.00 
16.00 – 16.45 
13.00 – 13.45 

1 
1 
1 
1 

Lista obecn. nr 4 z 13.12.2011 
Lista obecn. nr 5 z 14.12.2011 
Lista obecn. nr 6 z 15.12.2011 
Lista obecn. nr 7 z 19.12.2011 

2 

Razem liczba godzin 4  

 


