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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 08/WER0043/2023  
 
 
 
 
……………………………………..                                       …….…………….. dnia …………… 
Nazwa i adres Oferenta /pieczątka/ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
 I. Dane dotyczące Oferenta:  
 
Imię i nazwisko: ....................................................................................................................  
Adres zamieszkania: ............................................................................................................  
Numer telefonu: …….............................................................................................................  
e-mail: ……….........................................................................................................  
PESEL: .................................................................................................................. 
REGON: ....................................................................................................................  
NIP: ....................................................................................................................  
 
II. Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
Nazwa: Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA”   
Siedziba: 36-004 Łąka Łukawiec 265G 
NIP: 8133523020  
REGON: 180269515,  
reprezentowane przez: Ewa Koziarz – Prezes Zarządu 
 
III. Usługa opieki na dziećmi małymi 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 16 stycznia 2023r. do 14 kwietnia 
2023r. usług opiekuńczych nad 40 dziećmi w wieku od 3 do 6 lat wskazanych przez 
uczestników projektu „Razem możemy więcej” realizowanego w ramach grantu 
dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Usługi świadczone będą w miejscu realizacji szkolenia, w którym udział bierze matka/ojciec 
dziecka nad którym ma być sprawowana opieka . 
Usługi opiekuńcze mogą obejmować w szczególności: 

a) czynności związane z aktywnym spędzaniem czasu, zabawą, edukacją w zakresie 
zachowań podstawowych i bezpiecznego spędzania czasu wolnego; 

b) czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych; 
c) czynności związane dostarczaniem posiłków; 
d) czynności dotyczące bezpieczeństwa dziecka w czasie pozostawania poza opieką 

matki/ojca; 
e) staranne prowadzenie dokumentacji świadczonej usługi – Dziennika usług 

3. Do świadczenia przedmiotowych usług niezbędne jest co najmniej 3 osoby równolegle. 
 

IV. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia i rozliczenia  
1. Planowane jest wykonanie: 
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usługi opiekuńczej dla 6 grup dzieci (maksymalnie do 15 osób każda) x 136 godz. w okresie 
od 16.01. 2023r. do 14.04.2023r. oraz 
dostarczenie podręcznego boxa żywieniowego (1 box zawiera kanapkę tzn. bułka 1 szt. 
wędlina wysokiej jakości np. szynkę wieprzową, schab – do 1 dkg, pomidor, ogórek, liść 
sałaty, masło oraz owoc 1 szt. sok owocowy – 300ml. x1 szt. i woda 0,5l x 1 szt.) – planowana 
ilość 40 osób x 24 spotkania = 960 osoboboxów 
 

2. Ilekroć w niniejszym dokumencie Zamawiający używa pojęcia „godzina” ma na myśli godziną 
zegarową. 

3. Usługi świadczone będą na terenie Rzeszowa i Głogowa Małopolskiego.  
4. Zapotrzebowanie na usługę będzie przekazywane Wykonawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

świadczenia do godz. 7.30 rano telefonicznie i pisemnie (e-mail, sms). 
5. W przypadku zmian dot.  podopiecznych (np. rezygnacja z usług, przystąpienie nowego 

podopiecznego do projektu itp) Zamawiający będzie na bieżąco uzgadniał z Wykonawcą 
harmonogram świadczonych przez Wykonawcę usług.  

6. Rozliczenie świadczeń odbywać się będzie w systemie miesięcznym na podstawie miesięcznej 
faktury/rachunku za świadczenie usług. 

7. Podstawą przyjęcia faktury/rachunku jest protokół odbioru usługi potwierdzający prawidłową 
jej realizację i udokumentowanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół 
będzie sporządzany w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego (miesiąca) 
realizacji usługi. 

8. W celu prawidłowego wykonania usługi każda opiekunka/opiekun zobowiązani są 
dysponować mobilnym łączem telekomunikacyjnym (np. aktywny telefon komórkowy). 

 
 
 
 

 
 

.................................................................................  
                                                                                                  (data i czytelny podpis Oferenta) 


