
 

Załącznik nr 2  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia: 

Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie „kurs samoobrony” dla łącznie 10 dzieci  

z pieczy zastępczej przez 3 miesiące w ramach projektu „Razem damy radę” realizowanego  

w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi o nazwie „kurs 

samoobrony”  dla łącznie 10 dzieci z pieczy zastępczej przez 3 miesiące. Dzieci w wieku  

od 10 r.ż. do 20 r.ż. Celem kursu samoobrony jest nauka, w jaki sposób dzieci mogą bronić 

się jak i reagować w sytuacjach, gdzie pojawia się zagrożenie przemocą. Kurs pozwoli na 

naukę zachowań nie agresywnych, jednocześnie wyposaży osoby w umiejętności oceny 

własnych reakcji na stres, wzmocni poczucie własnej wartości i przeciwdziałać będzie 

trudnym sytuacjom. Zajęcia będą dla dzieci formą spędzania wolnego czasu, przy 

jednoczesnej poprawie funkcji: koordynacji ruchowej, mięśni, ponadto percepcji, w tym: 

koncentracji uwagi, pamięci oraz wzroku i wyobraźni wizualno-przestrzennej. Na koniec 

dzieci potrafią śmielej okazać i kontrolować swoje emocje, zwracać uwagę na poprawną 

komunikację społeczną oraz mają zwiększone poczucie własnej wartości. Będą potrafiły bez 

agresji zadbać o własne bezpieczeństwo. Zajęcia pozwolą wyrównać szanse osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez atrakcyjne dla nich zajęcia w 

postaci kursu samoobrony. 

Po stronie Wykonawcy należy: wyspecjalizowana kadra, odpowiednia sala, szatnia, 

ubezpieczenie NNW, rozdanie dyplomów na zakończenie zajęć. 

1. Czas realizacji zamówienia:  

1) 3 miesiące – Spotkania raz w tygodniu po 1 godzinie. Liczba osób – 10. 

2. Dni tygodnia: od poniedziałku do niedzieli – dni i godziny ustalone indywidualnie do 

osoby/grupy. 



 

3. Kurs samoobrony powinien być realizowany na terenie powiatu pabianickiego. 

4. Kurs samoobrony powinien zawierać skutecznych technik samoobrony przeciw 

najpopularniejszym atakom oraz powinien być dostosowany indywidualnie do dzieci i 

zawierać następujące minimum programowe: 

a. Rozgrzewka Ogólnorozwojowa  - rozgrzewka zawierająca elementy poruszania  

w walce, naukę techniki uderzania, upadania, uniki.  

b. Trening uderzeń i kopnięć  - omówienie punktów wrażliwych na ciele człowieka, 

nauka uderzeń (ciosy proste, okrężne, łokciem, kopnięcia).  

c. Trening technik samoobrony Krav Maga/Taekwondo/Judo/Karate - skuteczne 

techniki samoobrony przeciw najpopularniejszym atakom takim jak próba duszenia, 

chwytu, próba uderzenia, szantaż nożem, wyrwanie torby itp.  

d. Elementy psychologii samoobrony - praca z głosem w samoobronie, sylwetka 

agresora, element zaskoczenia, mowa ciała itd.  

e. Trening różnych sytuacji na ulicy lub parterowych - gdy ofiara leży na ziemi, różne 

warianty. 

f. Wręczenie dyplomów na zakończenie kursu. 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram realizacji zajęć 

(harmonogram udzielanego wsparcia), celem zamieszczenia na stronie internetowej 

projektu oraz przekazania do Instytucji Pośredniczącej tj. Wojewódzki Urząd Pracy  

w Łodzi, 

6. Wykonawca, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom zajęć odpowiednich 

warunków lokalowych. Zajęcia powinny być prowadzone w salach klimatyzowanych,  

z prysznicem, wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, środki 

audiowizualne,  w oparciu o zapisy Bhp. 

7. Wykonawca zapewnia materiały i środki dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia 

zajęć (maty, piłki itp.) 

8. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia uczestników NNW. 

9. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Dokumenty 

potwierdzające spełnienie tego warunku, które Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą 

zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 

10. Zajęcia powinna przeprowadzać osoba (instruktor), posiadająca wykształcenie 

odpowiadające tematyce i zagadnieniom w SOPZ, instruktor powinien legitymować się 

wykształceniem wyższym pedagogicznym/psychologicznym, lub wykształceniem 

wyższym z doświadczeniem w pracy z dziećmi minimum 3 lata, posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje do prowadzenia kursu samoobrony w danej technice sztuk walki. W skład 



 

specjalistycznej kadry może wchodzić również osoba z wykształceniem średnim, 

legitymująca się świadectwem ukończenia szkoły ponadpodstawowej, posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia kursu samoobrony w danej technice sztuk 

walki z doświadczeniem w pracy z dziećmi minimum 5 lat. Osoba nie może być skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie figuruje w Rejestrze 

Sprawców Przestępstw na tle seksualnym. 

11. Wykonawca zapewnia dla dzieci dostęp do wody niegazowanej 1 butelka 0.5 l/os. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu plakatów 

informacyjnych, otrzymanych od Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych 

zajęć, w tym dzienniki zajęć zawierające w szczególności: listy obecności (z podpisami 

uczestników zajęć), wymiar godzin i tematy edukacyjne. 

14. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (po zakończeniu zajęć) raport z realizacji zajęć 

zawierający informacje o wykonaniu usługi zgodnie z SOPZ oraz innymi zapisami umowy 

wraz z załączonymi kserokopiami lub oryginałami dokumentów potwierdzających 

prawidłowe wykonanie usługi (dziennik lekcyjny, listy obecności, oświadczenia osoby 

realizującej zajęcia itp.). 

15. Listy obecności, zostaną oznaczone znakiem Funduszy Europejskich (FE) oraz znakiem 

Unii Europejskiej (UE) a także oficjalnym logiem promocyjnym województwa łódzkiego, 

zgodnie z zasadami zawartymi w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze 

Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014—2020, zamieszczonej na 

stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Łodzi. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizyty na zajęciach w miejscu wskazanym w 

ofercie/harmonogramie, celem określenia zgodności ze stanem faktycznym na etapie 

oceny ofert lub przed podpisaniem umowy. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli prowadzonej usługi w trakcie 

jej realizacji. 

18. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia liczby uczestników. Całość będzie 

rozliczona zgodnie z ceną przypadającą na jedną osobę, którą Wykonawca zaoferuje 

w ofercie. 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą realizację usług związanych 

ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem zajęć. 

20. Wykonawca nie może pobierać opłat od uczestników zajęć (dzieci mogą otrzymać 

specjalne karnety). 

 


