„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu”
mająca na celu udostępnienia ,mieszkańcom, turystom, kuracjuszom infrastruktury rekreacyjno-turystycznej,
promującej aktywne spędzenie czasu wolnego (aktywny wypoczynek) oraz zdrowy tryb życia
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 3 do ZO
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Warsztaty dla dzieci i młodzieży (Grupa docelowa I)
Zadanie 3: Prowadzenie warsztatów pn. „Ekonomiczne i czyste ogrzewanie –
jaki Ty sam/a masz wpływ na powietrze, którym oddychasz?” dla młodzieży
szkół gimnazjalnych i uczniów szkół podstawowych w Ustroniu
1. Zamówienie polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów pn. „Ekonomiczne i
czyste ogrzewanie – jaki Ty sam/a masz wpływ na powietrze, którym oddychasz?”
dla młodzieży szkół gimnazjalnych i uczniów szkół podstawowych w Ustroniu w
zakresie:
- łączna ilość grup: 8, liczba osób w 1 grupie: 10 osób,
- ilość godzin: 9h lekcyjnych dla każdej grupy, przez 1 godzinę lekcyjną Zamawiający
rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut,
- łączny wymiar godzin ww. warsztatów 72h,
- wydanie min. 55 certyfikatów dla uczestników
- czas trwania: min. 1 godzina w miesiącu,
- okres realizacji: od daty zawarcia do 30.06.2019 r.
2. Minimalny zakres warsztatów oraz Program warsztatów pn. „Ekonomiczne i czyste
ogrzewanie – jaki Ty sam/a masz wpływ na powietrze, którym oddychasz?” dla
uczestników winien obejmować:
a) tematykę koncentrującą się na przyczynach i skutkach zanieczyszczenia
powietrza,
b) prezentację wybranych rozwiązań dla ograniczania zanieczyszczenia (w obszarze
ogrzewania, transportu, zieleni oraz odnawialnych źródeł energii),
c) wspieranie mobilizacji uczniów i uczennic do dzielenia się zdobytą wiedzą oraz do
aktywnego działania na rzecz ochrony powietrza,
d) uświadomienie uczniom/uczennicom występowania zjawiska zanieczyszczenia
powietrza,
e) uświadomienie, że w powietrzu znajdują się zanieczyszczenia, które wdychamy,
f) lokalizowanie źródeł zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy,
g) wytworzenie trwałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia w
domu, w szkole i w najbliższym otoczeniu,
h) utrwalenie i pogłębienie wiedzy na temat konwencjonalnych źródeł energii,
i) identyfikowanie źródeł zanieczyszczenia powietrza i rodzajów ogrzewania,
zrozumienie, czym jest smog oraz niska emisja, uświadomienie, że sposób
ogrzewania w domach wpływa na jakość powietrza,
j) uświadomienie znaczenia spalanych „śmieci w piecach domowych”, wytwarzanych
odpadów, dużego zużycia energii elektrycznej i cieplnej, mniejszej ilości przejazdów
prywatnymi samochodami i zwiększenia udziału produktów rolnictwa ekologicznego
w zakupach.
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3. Program warsztatów winien być:
a) przygotowany i dostosowany do poziomu nauczania uczestników,
b) obejmować cele ogólne i szczegółowe,
c) nakierowany na rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań uczestników.
4. Wykonawca winien opracować program zajęć, który przedstawia wraz z ofertą,
składający się z minimum następujących elementów:
a) 9 różnych tematów warsztatów - przy czym jeden temat obejmować powinien 1
godzinę lekcyjną,
b) metod pracy jakie będą wykorzystywane podczas warsztatów,
c) form i technik pracy jakie będą wykorzystywane podczas warsztatów,
d) wykaz zastosowanych pomocy dydaktycznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany liczby uczestników w poszczególnych grupach,
b) zmiany średniej miesięcznej liczby godzin warsztatów w poszczególnych grupach,
z zachowaniem łącznego wymiaru godzin warsztatowych dla poszczególnych grup,
przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 godzinę warsztatową, określoną przez
Wykonawcę w ofercie.
6. Wykaz uczestników biorących udział w warsztatach zostanie określony
i przedstawiony Wykonawcy w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
7. Warsztaty odbywać się będą w Ustroniu (43-450), w salach wyposażonych w
podstawowe urządzenia i sprzęty, w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia
warsztatów, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników. Dokładny adres
warsztatów Zamawiający przedstawi Wykonawcy w terminie do 7 dni przed
rozpoczęciem warsztatów.
8. Warsztaty będą odbywać się według ustalonego harmonogramu warsztatów przez
Zamawiającego, który zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie do 7 dni przed
rozpoczęciem warsztatów.
9. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Prowadzenia warsztatów zgodnie z programem warsztatów i otrzymanym od
Zamawiającego harmonogramem warsztatów.
2) Prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z warsztatami tj.:
a) list obecności uczestnikówprzekazywanych raz w miesiącu Zamawiającemu po
wykonaniu warsztatów,
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b) prowadzenia miesięcznych kart pracy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym
wzorem i przekazywania ich Zamawiającemu raz w miesiącu po wykonaniu
warsztatów,
d) wydanie certyfikatu ukończenia warsztatów.
e) innych dokumentów niezbędnych dla potrzeb realizacji projektu.
3) Ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt.
4) Prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych warsztatów
przekazywana Zamawiającemu raz w miesiącu Zamawiającemu po wykonaniu
warsztatów
5) Zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom go reprezentującym wstępu na
warsztaty prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia.
6) Informowania uczestników warsztatów o współfinansowaniu warsztatów ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020(PROW 2014 – 2020)poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w
ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem w zakresie/zakresach: ) „Wzmocnienie kapitału społecznego
w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych”.
7) Ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym RODO.
8) Informowania Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych
uniemożliwiających prowadzenie danych warsztatów zgodnie z harmonogramem,
w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych warsztatów.
9) Przekazania Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia całej
dokumentacji związanej z wykonaniem umowy.
10) Przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE
oraz programowymi, nazwą projektu itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie
z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi - oznaczanie wszelkich dokumentów
sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, listy obecności, etc.).
11) W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, Wykonawca zobowiązany jest
odpracować warsztaty w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.
12) W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu
choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej
nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż
osoba zastępowana.
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