
 

 

Załącznik Nr 1 do IWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Animatora w wybranych gminach  
i powiatach województwa mazowieckiego w  ramach projektu partnerskiego pt. „Liderzy 
kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego,  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

Projekt realizowany jest przez 5 Partnerów: Lidera - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Rzeszowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej w Warszawie. 

Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu 
współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej (zwanego dalej Modelem 
Kooperacji), a innymi podmiotami z sektora polityki społecznej, na terenie pięciu województw 
makroregionu – podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz 
mazowieckiego (zwanego dalej makroregionem).  

1. Zakres zamówienia: 

Świadczenie usługi Animatora w wybranych gminach i powiatach województwa mazowieckiego. 
Usługa animacji świadczona będzie na rzecz Partnerskiego Zespołu Kooperacji (PZK), w skład 
którego wejdą przedstawiciele podmiotów działających w obszarze pomocy i integracji 
społecznej. 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiot zamówienia został podzielony na dziesięć części: 

2.1 Przedmiotem zamówienia części 1 jest świadczenie usług Animatora na terenie  gminy 
Radzanów (z powiatu białobrzeskiego) – Animator gminny I. 

2.2 Przedmiotem zamówienia części 2 jest świadczenie usług Animatora na terenie  gminy 
Wiązowna (z powiatu otwockiego) – Animator gminny II. 

2.3 Przedmiotem zamówienia części 3 jest świadczenie usług Animatora na terenie gminy 
Stoczek (z powiatu węgrowskiego) – Animator gminny III. 

2.4 Przedmiotem zamówienia części 4 jest świadczenie usług Animatora na terenie gminy 
Liw (z powiatu węgrowskiego) – Animator gminny IV. 

2.5 Przedmiotem zamówienia części 5 jest świadczenie usług Animatora na terenie gminy 
Nur (z powiatu ostrowskiego) – Animator gminny V. 

2.6 Przedmiotem zamówienia części 6 jest świadczenie usług Animatora na terenie gminy 
Małkinia Górna (z powiatu ostrowskiego) – Animator gminny VI. 

2.7 Przedmiotem zamówienia części 7 jest świadczenie usług Animatora na terenie  powiatu 
białobrzeskiemu – Animator powiatowy VII. 

2.8 Przedmiotem zamówienia części 8 jest świadczenie usług Animatora na terenie   powiatu 
otwockiego – Animator powiatowy VIII. 

2.9 Przedmiotem zamówienia części 9 jest świadczenie usług Animatora na terenie  powiatu 
węgrowskiego – Animator powiatowy IX. 



 

 

2.10 Przedmiotem zamówienia części 10 jest świadczenie usług Animatora na terenie  
powiatu ostrowskiego – Animator powiatowy X. 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Usługa świadczona będzie w ramach II Kamienia Milowego (etapu Projektu). Wymagany termin 
realizacji zamówienia, w ramach wszystkich dziesięciu części zamówienia, zostaje wyznaczony 
na okres od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia na daną część zamówienia do dnia 
27.09.2020 r.  

4. Miejsce realizacji zamówienia: 

Województwo Mazowieckie. Wybrane w ramach projektu następujące gminy wiejskie  
i powiaty z terenu woj. mazowieckiego: 

1. gmina Radzanów (z powiatu białobrzeskiego); 
2. gmina Wiązowna (z powiatu otwockiego); 
3. gmina Stoczek (z powiatu węgrowskiego); 
4. gmina Liw (z powiatu węgrowskiego); 
5. gmina Nur (z powiatu ostrowskiego); 
6. gmina Małkinia Górna (z powiatu ostrowskiego); 
7. powiat białobrzeski; 
8. powiat otwocki; 
9. powiat węgrowski; 
10. powiat ostrowski. 

5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: 

5.1 Zakres obowiązków w ramach realizacji usługi na stanowisku Animatora gminnego: 

5.1.1 Przedmiotowa usługa świadczona w ramach stanowiska Animatora gminnego będzie 
poprzez: 
a) animację, organizację, wsparcie i prowadzenie PZK na terenie gminy, 
b) udział w rekrutacji osób/rodzin/grupy do udziału w pilotażu Modelu Kooperacji dla gmin 

wiejskich, 
c) koordynację pracy PZK w gminie; pełnienie roli łącznika pomiędzy Animatorem powiatowym 

a Zespołem; 
d) odpowiadanie za proces pomocy osobie/rodzinie/grupie, opracowanie, zawieranie i 

prowadzenie kontraktów socjalnych/rodzinnych. 
e) udział wraz z animatorem powiatowym w  opracowywaniu i aktualizacji listy aktywności i 

usług, 
f) przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych, ewaluacyjnych w pracy z 

osobami/rodzinami, 
g) udział w testowaniu opracowanych założeń Modelu Kooperacji dla gmin wiejskich; 
h) rzecznictwo Projektu i Modelu Kooperacji w gminie/powiecie, prezentacje testowanego 

Modelu Kooperacji, 
i) współpracę i udział w spotkaniach z Wojewódzkim Zespołem Kooperacji,  
j) współpracę z Zespołem ds. Modelu oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej; 
k) udział w opracowaniu rekomendacji do Modelu Kooperacji, w tym w opracowaniu 

sprawozdań do Księgi Rekomendacyjnej, w tym opracowanie sprawozdań do Księgi 
Rekomendacyjnej. 



 

 

l) prowadzenie dokumentacji z prac PZK na rzecz osób/rodzin w Modelu Kooperacji na e-
platformie Modelu, 

m) zarządzanie użytkownikami e-Platformy, którzy mają dostęp do obszaru e-Platformy 
wydzielonego dla danego PZK; 

n) prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji pracy: sprawozdania 
miesięcznego i miesięcznej karty czasu pracy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
do zawartej umowy, 

o) promowanie działania PZK w gminie, prezentacje na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach 
Komisji założeń oraz pracy Modelem Kooperacji dla gmin wiejskich, rzecznictwo Projektu. 

5.1.2 Usługa świadczona będzie w wymiarze średnio 20 godz. zegarowych w miesiącu, w 
okresie realizacji II etapu Projektu – II Kamienia Milowego, tj. w okresie od dnia podpisania 
umowy do dnia 27.09.2020 r. 

5.1.3 Pod pojęciem godziny świadczenia usługi rozumie się godzinę zegarową trwającą 60 min. 
a) Usługa realizowana będzie w zależności od potrzeb, jednak nie więcej niż 320 godz. w okresie 

od podpisania umowy do dnia 27.09.2020 r. .(maksymalna liczba godzin w 2019 r. – 140 
godzin zegarowych; maksymalna liczba godzin w 2020 r. – 180 godzin zegarowych) w okresie 
od podpisania umowy do 27.09.2020. 

5.1.4 Kwota do wypłaty zostanie ostatecznie ustalona na podstawie rozliczenia według faktycznej 
ilości zrealizowanych godzin usług – w oparciu o stawki jednostkowe wskazane w formularzu 
ofertowym. 
 

5.2 Zakres obowiązków w ramach realizacji usługi na stanowisku Animatora powiatowego:  
 

5.2.1 Przedmiotowa usługa świadczona w ramach stanowiska Animatora powiatowego będzie 
poprzez: 
b) animację, organizację, wsparcie i prowadzenie PZK na terenie gminy/powiatu,  
c) udział wraz z animatorem gminnym w opracowaniu i aktualizacji gminno-powiatowej listy 

aktywności i usług, 
d) przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych, ewaluacyjnych w pracy z 

osobami/rodzinami, 
e) udział w superwizji pracy, 
f) udział w testowaniu opracowanych założeń Modelu Kooperacji dla gmin wiejskich, 
g) rzecznictwo Projektu i Modelu Kooperacji w powiecie,  
h) współpracę z Wojewódzkim Zespołem Kooperacji,  
i) udział w opracowaniu dokumentacji Modelu, rekomendacji do Modelu Kooperacji, w tym w 

opracowaniu sprawozdań do Księgi Rekomendacyjnej, 
j) prowadzenie dokumentacji z prac PZK, Modelu Kooperacji na e-platformie Modelu, 
k) zarządzanie użytkownikami e-Platformy, którzy mają dostęp do obszaru e-Platformy 

wydzielonego dla danego PZK 
l) udział w opracowaniu i wdrożeniu, zawieraniu, prowadzeniu kontraktów 

socjalnych/rodzinnych, 
m) współpracę i udział w spotkaniach z Wojewódzkim Zespołem Kooperacji,  
n) współpracę z Zespołem ds. Modelu oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej; 
o) promowanie działania PZK w powiecie, prezentacje na sesjach Rady Powiatu, 

posiedzeniach Komisji założeń oraz pracy Modelem Kooperacji dla gmin wiejskich, 
rzecznictwo Projektu; 

p) udział w opracowaniu dokumentacji Modelu, rekomendacji do Modelu Kooperacji, w tym w 
opracowaniu sprawozdań do Księgi Rekomendacyjnej, 



 

 

q) prowadzenie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji pracy: sprawozdania 
miesięcznego i miesięcznej karty czasu pracy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 
zawartej umowy. 

r) Usługa świadczona będzie w wymiarze średnio 20 godz. zegarowych w miesiącu, w okresie 
realizacji II etapu Projektu – II Kamienia Milowego, tj. w okresie od dnia podpisania umowy do 
dnia 27.09.2020 r. 

s) Pod pojęciem godziny świadczenia usługi rozumie się godzinę zegarową trwającą 60 min. 
t) Usługa realizowana będzie w zależności od potrzeb, jednak nie więcej niż 320 godz. w okresie 

od podpisania umowy do dnia 27.09.2020 r.(maksymalna liczba godzin w 2019 r. – 140 godzin 
zegarowych; maksymalna liczba godzin w 2020 r. – 180 godzin zegarowych) w okresie od 
podpisania umowy do 27.09.2020. 

u) Kwota do wypłaty zostanie ostatecznie ustalona na podstawie rozliczenia według faktycznej 
ilości zrealizowanych godzin usług – w oparciu o stawki jednostkowe wskazane w formularzu 
ofertowym. 

 

5.3 Usługa świadczona będzie w wymiarze średnio 20 godz. w miesiącu, w okresie realizacji II 
Kamienia Milowego Projektu tj. w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 27.09.2020 r. 
(usługa realizowana w zależności od potrzeb – nie więcej niż 320 godzin zegarowych).   

5.4 Czas pracy animatora to faktyczny czas świadczenia usług, tj. działań animacyjnych w 
gminie/powiecie. 

5.5 Pod pojęciem godziny usługi animacji należy rozumieć godzinę zegarową - 60 minut.  

5.6 Udział w spotkaniach, szkoleniach jednodniowych w ramach Szkoły Kooperacji i 3 dniowym 
spotkaniu wymiany doświadczeń, superwizjach PZK oraz w spotkaniach diagnostycznych, a 
także spotkaniach animatorów nie jest wliczany w godziny pracy Animatora na rzecz Projektu i 
za ten czas Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.  

Kwota do wypłaty zostanie ostatecznie ustalona na podstawie rozliczenia według faktycznej ilości 
zrealizowanych godzin usług. 

5.7 Kwota do wypłaty zostanie ostatecznie ustalona na podstawie rozliczenia według faktycznej 
ilości zrealizowanych godzin usług – w oparciu o stawki jednostkowe wskazane w formularzu 
ofertowym. 

6.  Wymagania dotyczące zamówienia. 

6.1 Usługa realizowana będzie poprzez: 

6.1.1 Pracę animacyjną o charakterze indywidualnym z pracownikami instytucji gminnych  
i powiatowych województwa mazowieckiego oraz z osobą/rodziną pozyskaną do pracy 
Modelem jako ekspertem (osobista, telefoniczna lub mailowa w zależności od rzeczywistych 
potrzeb). 

6.1.2 Rzecznictwo projektowe wśród instytucji oraz samorządów gminnych i powiatowych,  
w tym prezentacja opracowanych założeń Modelu Kooperacji dla gmin wiejskich podczas 
Sesji Rady Gminy/Powiatu. 

6.1.3 Prowadzenie dokumentacji związanej z pracy Modelem, w tym związanej z pracą PZK oraz 
osobami/rodzinami/grupami, m.in. sporządzanie sprawozdań, planu pracy, dokumentacji 
pracy z osobami/rodzinami/grupą, wymiana informacji z Zamawiającym. 



 

 

6.1.4 Pracę analityczną nad dokumentami Projektu, w tym Modelem Kooperacji dla gmin 
wiejskich. 

6.1.5 Pracę opracowanym Modelem Kooperacji dla gmin wiejskich z osobą/rodziną/grupą. 

6.1.6 Pracę merytoryczną nad technikami i narzędziami pracy z osobą/rodziną/grupą. 

 

 

 

 

 


