Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
nr D.3718-631/2021

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć
socjoterapeutycznych”.
2. Świadczenie usług ma charakter edukacyjny i skierowany jest do uczestników Ośrodka
Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej.
3. W ramach przedmiotu usług Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności
polegających na prowadzeniu zajęć dla uczestników Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy
Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej.
4. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych odbywać się będzie w okresie od dnia 10 stycznia 2022
roku do dnia 30 czerwca 2022 roku i od dnia 01 września 2022 roku do dnia 31 grudnia
2022 roku w wymiarze 2 godzin zegarowych tygodniowo, czyli łącznie 80 godzin
zegarowych w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Ośrodka
Kuratorskiego.
5. Zamawiający wymaga aby usługa realizowana była przez 1 osobę posiadającą:
a) wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne, psychologiczne lub socjologiczne,
b) doświadczenie w pracy z grupą młodzieży w wieku od 12 roku życia do 18 roku;
c) nie karaną i względem której nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe.
6. Wykonawca świadczonej usługi zobowiązany jest m. in. do:
a) rzetelnego wykonywania powierzonych mu obowiązków wynikających z planu pracy
Ośrodka Kuratorskiego,
b) dokonywania systematycznych wpisów w dzienniku zajęć,
c) realizowania zajęć w formie grupowej, warsztatów lub indywidualnie w zależności od
charakteru zajęć i potrzeb wychowanków,
d) współpracy z całym personelem ośrodka.
7. Podczas zajęć prowadzonych w Ośrodku, Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za
bezpieczeństwo uczestników.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia przy
użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń, a także przy wykorzystaniu materiałów, narzędzi
i urządzeń dostępnych w Ośrodku.
9. Wykonawca może podzielić wykonanie poszczególnych usług wybranym przez siebie
podwykonawcom. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania
swoich podwykonawców jak za działania własne. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za należyte wykonanie przedmiotu umowy przez podwykonawcę.

