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Załącznik nr 1 
do formularza rozeznania rynku 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do prowadzenia cyklu specjalistycznych masaży 
terapeutycznych dla 2 grup dzieci po 6 osób (łącznie 12 osób) zamieszkałych na terenie 
powiatu łowickiego. 
Masaże mają być ukierunkowane na wygaszanie odruchów pierwotnych oraz regulację napięcia 
mięśniowego, wspomaganie integracji sensomotorycznej i integracji odruchów. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
Okres świadczenia usługi - 1.02.2022 - 31.05.2022r., 01.09.2022r. - 31.05.2023r. 
Liczba osób skierowanych na masaże - 12 (2 grupy po 6 osób). 
Liczba godzin: rok 2022 - 216, rok 2023 - 120. 
Łącznie 336 godzin. 

Masaże mają być prowadzone naprzemiennie, w pierwszym tygodniu I grupa w wymiarze 1 
godz./osoba, w drugim tygodniu I I grupa w wymiarze I godz./osoba, itd. Na jedną osobę skierowaną 
przez Zamawiającego przypada 28 masaży prowadzonych w odstępach dwutygodniowych. 

Miejsce realizacji zamówienia - masaże mają być prowadzone w Łowiczu, w lokalu Wykonawcy 
wyposażonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przy organizacji masaży uwzględnić następujące elementy: 
1) przez godzinę pracy Zamawiający rozumie zegarową godzinę pracy, w której bierze udział 

jedno dziecko oraz co najmniej jeden terapeuta, 
2) prawo do kierowania dzieci na masaże ma wyłącznie Zamawiający. Zamawiający przed 

rozpoczęciem realizacji usługi dostarczy Wykonawcy listę dzieci skierowanych na masaże, 
3) Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu szczegółowy harmonogram 

prowadzenia masaży z podziałem na poszczególne dni i godziny. 
4) Wykonawca zapewnia sprzęt i inne niezbędne materiały do prowadzenia masaży. 
5) W okresie pandemii Covid-19 Wykonawca realizuje usługę zgodnie z zaleceniami 

dotyczącymi zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa. 
6) Wykonawca ma obowiązek: 
a) zagwarantowania kadry posiadającej stosowne kwalifikacje i uprawnienia gwarantując 

prawidłową organizację i przeprowadzenie usługi, 
b) zagwarantowania zastępstwa innych osób o równoważnych kwalifikacjach w przypadku 

nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację usługi przez osoby wskazane 
w ofercie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

c) informowania, że usługa jest prowadzona w ramach projektu „Rodzina z przyszłością" 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 



Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa I X , Działanie IX.2 , Poddziałanie IX.2.1, 

d) przedstawienia Zamawiającemu w trakcie masaży i po ich zakończeniu informacji i 
wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem i rodziną, 

e) prowadzenia listy obecności z podziałem na grupy i kolejne dni masaży, 
f) przekazania wraz z fakturą dokumentów potwierdzających przeprowadzenie masaży (imienne 

listy obecności z podpisami uczestników potwierdzające udział). 

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy przy realizacji zamówienia: 
1) Wykonawca jest zobowiązany do odrobienia masaży nie wykonanych w wyniku choroby 

dziecka, dodatkowych zajęć szkolnych, konsultacji medycznych, itp., których nie można było 
przewidzieć na etapie tworzenia harmonogramu zajęć, 

2) realizować zlecone czynności z zachowaniem należytej staranności, jak również zabezpieczyć 
i zachować w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkie 
informacje i dane osobowe, nie będące jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z 
realizacją powierzonego zadania. 

Koszt dojazdu na masaże pokrywają opiekunowie zastępczy. 


