
Opis przedmiotu zamówienia – usługa hipoterapii 
 

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy w zakresie hipoterapii dla dzieci. Wykonawca 
zapewnia warunki i bazę niezbędne do prowadzenia zajęć. W ramach usługi  wykonawca rozpozna potrzeby 
uczestników i dostosuje intensywność i częstotliwość zajęć do ich możliwości.  

 W ramach zajęć w hipoterapii weźmie udział maksymalnie 32 dzieci. Ostateczna liczba uczestników 
podana zostanie Wykonawcy w dacie zawarcia umowy. Usługa obejmuje łącznie ok 32 dzieci x 0,5 spotkanie x 
48 spotkań. Średnio 64 godziny zajęć hipoterapeutycznych w miesiącu. 
 
Zakładane cele do osiągnięcia podczas indywidualnych zajęć hipoterapii to:  

• „nauka chodzenia bez chodzenia” czyli kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy 
podczas chodu (poprzez ruchy konia w stępie na pacjenta przenoszony jest wzorzec ruchowy 
odpowiadający ruchom człowieka w chodzie. Drgania grzbietu końskiego przenoszone są na miednicę, 
tułów i kręgosłup jadącego, przez co w mięśniach dochodzi do ich napinania i rozluźniania)  
• doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,  
• normalizacja napięcia mięśniowego, zwiększenie koncentracji uwagi i utrzymanie zorganizowanej uwagi  
• poprawa umiejętności komunikowania się, rozwój samodzielności oraz większe poczucie własnej 
wartości. • zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, reakcji nerwicowych, poprawa umiejętności 
relaksowania się 

 
Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 marca 2021 roku  
Miejsce wykonania zamówienia: Miejsce świadczenia usługi przez wykonawcę musi znajdować się w promieniu 
max. do 30 km od Rzeszowa,  

Minimalny zakres hipoterapii obejmuje:  
a) opracowanie programów zajęć terapeutycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych dzieci.  
b) Prowadzenie terapii zgodnie z założeniami programu, 
c) Zapewnienie prowadzącego konia + w razie potrzeby dodatkowa osoba do trzymania dziecka na koniu 

(dzieci nie umiejące samodzielnie siedzieć).  
d) Zajęcia mają polegać na spacerach dzieci na koniach. Dzieci czekające na „swoją kolej” są pod opieką  

rodziców, 
e) Do dyspozycji dzieci oczekujących na swoje zajęcia wykonawca bezpłatnie udostępni przestrzeń na 

zorganizowanie czasu wolnego ( pomieszczenie, zadaszenie)  
f) Uczestnicy dojeżdżają na miejsce zajęć własnym środkiem transportu.  
g) Zajęcia odbędą się raz w tygodniu: 30 minut/dziecko. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalony zostanie z 

wykonawcą w dacie zawarcia umowy.   
 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki lub dysponują 
osobami spełniającymi następujące warunki (wykonawca wykonuje zlecenie osobiście lub przy pomocy swoich 
pracowników): 

1. Posiadają certyfikat uprawniający do prowadzenia hipoterapii oraz mile widziane - kursy i szkolenia z 
zakresu metod i technik terapii na koniu 

2. Posiadają kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami  

3. Są dyspozycyjni – możliwość świadczenia usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Korzystają z pełni praw publicznych i nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 


