Projekt „Nie ma jak rodzina… – pabianicki program usług wspierających”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”. Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin obarczonych
dysfunkcjami skutkującymi dysponowaniem niewystarczającą wiedzą i umiejętnościami na poziomie
szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Usługa obejmuje prowadzenie indywidualnie oraz w grupach
zajęć wyrównawczych (korepetycji) z n/w przedmiotów (zagadnień) ścisłych i humanistycznych:
a) matematyka,
b) technika nauki i szybkiego czytania,
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału:
a) Część I – korepetycje z matematyki,
b) Część II – kurs obejmujący techniki nauki i szybkiego czytania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający realizuje projekt pn.: „Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług
wspierających" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet IX
„Włączenie społeczne". Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
b) Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonalności osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem.
Wsparciem objętych zostanie 100 rodzin biologicznych (207 kobiet, 162 mężczyzn - łącznie 369
osób) pochodzących z terenu gminy miejskiej Pabianice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz zwiększenie szans na pozostanie w nich dzieci poprzez objęcie tych rodzin
zindywidualizowanym pakietem usług prewencyjno-wspierających oferowanym przez MCPS w
Pabianicach. Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego RPO WŁ, poprzez organizację
zdeinstytucjonalizowanych form wsparcia i opracowanie w ten sposób programu służącego
przywracaniu osób wykluczonych społecznie. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych jak
zostało wyżej wspomniane 100 rodzin biologicznych z terenu miasta Pabianice, zarejestrowanych w
MCPS w Pabianicach, przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych:
69 rodzin jest zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich (rodziny niewydolne),
21 rodzin z częściowym ograniczeniem praw rodzicielskich, objęte nadzorem kuratora (rodziny
zagrożone patologią),
10 rodzin z dzieckiem w pieczy zastępczej - rokujące możliwość powrotu dziecka do rodziny
naturalnej.
Wsparcie projektowe obejmie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem z co najmniej
jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społ. oraz
objętych wsparciem asystentów rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej z 9 czerwca 2011 roku.

c) Miejsce świadczenia usługi: Placówka Wsparcia Dziennego „JUNIOR” MCPS w Pabianicach, 95200 Pabianice, ul. Partyzancka 31 lub wskazany do realizacji projektu wynajęty lokal na terenie
miasta Pabianice.
4. Przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
a) zajęcia z matematyki – 6 godzin zegarowych w tygodniu (łącznie 360 godzin) - sukcesywnie od
12.10.2020 roku do 31.12.2021 roku,
b) zajęcia obejmujące techniki nauki i szybkiego czytania – 6 tur po 24 godziny zegarowe (łącznie 144
godzin) - sukcesywnie od 01.12.2020 roku do 31.12.2021 roku.
Usługa (w każdej z części) będzie realizowana w godzinach 1400 - 1800, w dni robocze od poniedziałku do
piątku według uprzednio przyjętego harmonogramu lub sytuacjach nagłych po uprzednim telefonicznym
zawiadomieniu z minimum dwugodzinnym wyprzedzeniem.
5. Rozliczenie za prowadzone wsparcie będzie odbywać się raz w miesiącu na koniec każdego miesiąca,
w którym prowadzone było wsparcie, na podstawie prawidłowego i pozytywnego zweryfikowania przez
Zamawiającego rozliczenia tj.:
a) listy podpisanej przez uczestników korzystających ze wsparcia,
b) podpisania przez obie strony protokołu odbioru,
c) poprawnie wystawionego rachunku/faktury.
6. Wymagania:
6.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy znajomości aktualnej podstawy programowej dla danego
przedmiotu (dotyczy matematyki, fizyki oraz chemii) w szkołach podstawowych oraz
ponadpodstawowych.
6.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wykształcenie kierunkowe wyższe II stopnia
odpowiednio:
a) zajęcia z matematyki – matematyczne oraz przygotowanie pedagogiczne
b) zajęcia z techniki nauki i szybkiego czytania – przygotowanie pedagogiczne.

