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Oznaczenie postępowania: CKiW.A.271.1.2023 

Załącznik nr 2 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji 

społecznych potrzebnych do wykonywania danego zawodu zgodnie z klasyfikacją ESCO  

dla młodzieży w ramach projektu „Aktywni Górą!” w CKiW OHP w Gołdapi. 

 

I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia: 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie 

umiejętności i kompetencji potrzebnych do wykonywania danego zawodu, zgodnie 

z klasyfikacją ESCO – European Skills/Competences, Qualifications and Occipations 

(kategoria: „Interakcje społeczne” w ramach „Umiejętności i kompetencje 

przekrojowe”) dla maksymalnie 10 osób w wieku 15 – 20 lat, uczestników projektu 

„Aktywni Górą!”. Potrzeba zorganizowania szkoleń o n/w tematyce wynika ze 

zdiagnozowanych potrzeb i potencjału uczestników.  

1.2 Zamówienie dotyczy realizacji projektu pt. „Aktywni górą!” z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 1.3) współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowanego przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi. 

2. Postępowanie dotyczy następującego szkolenia: 

Numer Nazwa 
Miejsce realizacji 

postępowania 
Liczba 
osób 

Liczba 
godzin 

szkolenia 

1 

Zorganizowanie i 
przeprowadzenie szkolenia 

„Automotywacja i radzenie sobie 
ze stresem” dla max 10 osób w 
wieku 15 – 20 lat – młodzieży 
zrekrutowanej do udziału w 

projekcie „Aktywni Górą!” przez 
Centrum Kształcenia i 

Wychowania OHP w Gołdapi 

19 – 500 Gołdap 
ul. Boczna 5 

10 16 

 

3. Szkolenie ma zostać zrealizowane w ciągu 20 dni od podpisania umowy, po 

wcześniejszym ustaleniu z koordynatorem harmonogramu przeprowadzanych szkoleń. 

Rozpoczęcie szkolenia musi nastąpić nie później niż do dnia 10.05.2023 r.  

4. Program zajęć należy zrealizować w wymiarze 16 godzin dydaktycznych na jedną osobę. 

Szkolenie powinno być realizowane grupowo.  
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II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ 

1. Wykonawca powinien zapewnić w ramach zamówienia sale do prowadzenia zajęć na 

terenie miasta Gołdap, spełniające ogólne standardy (dobre oświetlenie, pomieszczenie 

ogrzewane, odpowiednie krzesła i ławki, itp.). Sale szkoleniowe muszą spełniać wymogi 

bhp i p.poż., posiadać zaplecze sanitarne oraz być dostosowane do liczby uczestników. 

2. Zajęcia mogą odbywać się nieodpłatnie w salach Zamawiającego, przy ul. Boczna 5, 19 – 

500 Gołdap w godzinach 7:45 – 15:45 od poniedziałku do piątku.  

3. Zajęcia dotyczące automotywacji i radzenie sobie ze stresem, muszą być prowadzone 

przez trenera, który posiada: wykształcenie wyższe / zawodowe (psychologia, coaching, 

socjoterapia, pedagogika lub pokrewne) lub certyfikaty/zaświadczenia/ inne umożliwiające 

przeprowadzenie kursu w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym 

zawodzie. Doświadczenie umożliwiające prowadzenie warsztatów/szkoleń/zajęć 

grupowych przy czym wskazana osoba w ciągu ostatnich dwóch lat liczonych od dnia 

złożenia oferty, Wykazana osoba musi wykonywać przedmiot zamówienia, jej zamiana 

możliwa jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach (zdarzenia losowe, których Wykonawca 

nie mógł wcześniej przewidzieć, np. choroba, wypadek). W takich sytuacjach Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić zastępstwo osoby spełniającej warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie wykształcenia i doświadczenia. Zmiana może zostać dokonana 

wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, do 

którego należy dołączyć oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu osobowy, która 

będzie wykonywać przedmiot zamówienia oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające 

zasadność dokonania takiej zmiany.  

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty 

związane z przeprowadzeniem i rozliczeniem szkolenia, łącznie z kosztami 

wynikającymi z: 

 Zapewnienia wykwalifikowanego trenera, 

 Dokonania ewaluacji uczestników szkolenia przed i po zakończeniu zajęć, celem 

potwierdzenia efektywności szkolenia oraz potwierdzenia zdobytych kompetencji, 

 Zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć (zarówno dydaktycznych jak i piśmienniczych), za imiennym 

potwierdzeniem odbioru materiałów przez uczestnika, 

 Wystawienia stosownych certyfikatów dla każdego uczestnika szkolenia, wskazujących 

zakres szkolenia, liczbę godzin zajęć oraz potwierdzającego zdobyte kompetencje, 

wraz z oryginałami list potwierdzających odbiór certyfikatów przez uczestników, 

 Zapewnienia odpowiednich sal dydaktycznych w których przeprowadzane będzie 

szkolenie, 

 Fotograficznej dokumentacji zajęć, 
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 Zapewnienia podczas realizacji zajęć szkoleniowych w ramach własnych 

środków finansowych „poczęstunku / małego cateringu” (tj. obejmującego bufet 

kawowy, słone i słodkie przekąski).  

W skład ww. „poczęstunku / małego cateringu” powinny zostać zakupione 

minimum: 

a) napoje zimne podawane w butelkach pet o poj. maks. 0,5l – 6 butelek/osobę, tj. 

woda (gazowana, niegazowana), soki (owocowe), 

b)  1 opakowanie kawy rozpuszczalnej po 200 g i 1 opakowanie kawy „sypanej” – 

250 g, herbata mieszana w saszetkach/ tj. czarna i owocowa: 100 torebek, cukier – 

1 kg, mleczko do kawy (2 litry), cytryna – 1/5 kg, 

c) drobne słone lub słodkie przekąski - 2 kg (typu paluszki, ciastka kruche różne 

gatunki), 

d) bułki drożdżowe /np. z serem/dżemem) – po 2 sztuki / na 1 osobę x 10 os. x 4 dni 

szkoleniowe = 80 szt, 

e) serwetki papierowe /np. 2 opakowania po 50 szt. / talerzyki jednorazowe – 50 szt, 

f)  sztućce jednorazowe (łyżeczki i ewentualnie inne niezbędne) – 50 szt, 

g) kubki jednorazowe do ciepłych i zimnych napojów - 50 szt, 

h) worki plastikowe na śmieci – 60 l. / 1 opakowanie, 

5. Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić termin szkolenia z koordynatorem projektu, 

a następnie wskazać Zamawiającemu termin i miejsce wykonania usługi. 

6. Szczegółowy zakres tematyczny przygotuje Wykonawca uwzględniając wskazane 

warunki szkolenia „Automotywacja i radzenie sobie ze stresem”: 

 Celem szkolenia jest nabycie/podwyższenie u uczestników umiejętności: 

przyjmowania konstruktywnej krytyki, wchodzenia w interakcję z innymi osobami, 

wypracowania kompromisu, pracy w zespole. 

 Główne treści szkolenia muszą być przede wszystkim  zgodne z tematem szkolenia, 

natomiast podane kompetencje powinny być rozwijane przez odpowiedni dobór 

tematów i metod prowadzenia szkolenia.  

 Propozycja prowadzenia zajęć wraz z programem szkolenia powinna być 

dostarczona w terminie do 2 dni od podpisania umowy. 

 Przewidziana jest do przeprowadzenia przez Wykonawcę ewaluacja uczestników 

szkolenia przed i po zakończeniu zajęć, celem określenia jakości uzyskanych efektów 

działań oraz potwierdzenia zdobytych kompetencji. 

7. Liczba godzin realizowanego szkolenia nie będzie mniejsza niż 16 godzin 

dydaktycznych; przez 1 godzinę dydaktyczną należy rozumieć 60 minut, tj. 45 minut 

zajęć oraz 15 minut przerwy.  

8. Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie stacjonarnej. 
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9. Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie powinien przekraczać 4 godzin zegarowych 

w ciągu jednego dnia.  

10. Zajęcia powinny odbywać się w godzinach od 7:45 do 15:45.  W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć w godzinach 

popołudniowych lub w soboty, po uprzednim ustaleniu z koordynatorem. 

11. Przedstawione powyżej wykazy kompetencji dla szkolenia zawierają kompetencje 

uniwersalne, przydatne w wielu sytuacjach zawodowych. Wybrano je na podstawie 

wystawionych przez psychologa opinii referencyjnych uczestników projektu, którzy 

wybrali dany zakres tematyczny szkolenia.  

12. W razie nieodbycia się zajęć z powodów niezależnych od Zamawiającego, zaległe 

zajęcia zostaną przeprowadzone w terminie wspólnie ustalonym przez Zamawiającego 

i Wykonawcę, jednak nie później niż 3 dni od daty zajęć, które się nie odbyły.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zajęć oraz ich 

rejestracji (filmowanie, nagranie audio, fotografowanie, prowadzenie ankiet oceny 

organizacji i realizacji zajęć szkoleniowych). 

14. Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 Dostarczenia Zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy programu 

szkolenia, określającego treści, które będą omawiane podczas szkolenia oraz 

propozycję metod prowadzenia zajęć, przy uwzględnieniu celów szkolenia, 

 Dokonania ewaluacji uczestników szkolenia przed i po zakończeniu zajęć, celem 

potwierdzenia efektywności szkolenia oraz potwierdzenia zdobytych kompetencji, 

 Prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji: harmonogramu zajęć, 

dziennika zajęć, listy obecności, 

 Wystawienia certyfikatu dla każdego uczestnika szkolenia wskazującego zakres 

szkolenia, liczbę godzin zajęć oraz potwierdzającego zdobyte kompetencje, 

 Monitorowania obecności uczestników na zajęciach i pisemnego informowania 

koordynatora projektu o nieobecności każdego z uczestników, 

 Prowadzenia szkoleń w sposób dostosowany do potrzeb młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym. 

15. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku po potwierdzeniu prawidłowego wykonania usługi przez 

Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru usługi zatwierdzonego przez 

koordynatora projektu i rozliczenia się z niezbędnej dokumentacji zawierającej: 

 Oryginały list obecności, potwierdzonych własnoręcznym podpisem przez 

uczestników zajęć, 

 Oryginały harmonogramów zajęć z podpisami osób prowadzących, 
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 Wyniki dokonanej ewaluacji potwierdzającej efektywność szkolenia oraz zdobyte 

kompetencje, 

 Oryginały dzienników zajęć z podpisami osób prowadzących, 

 Kopie wydanych imiennych certyfikatów, wskazujących zakres szkolenia, liczbę 

godzin zajęć oraz potwierdzającego zdobyte kompetencje, wraz z oryginałami list 

potwierdzających odbiór certyfikatów przez uczestników, 

 Rejestr wydanych certyfikatów, 

 Oryginały imiennych list potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych 

i piśmienniczych, 

 Co najmniej 1 zdjęcie z przeprowadzonych zajęć w wersji papierowej. 

16. Kopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

na każdej stronie. 

17. Dokumenty niezbędne do podpisania Protokołu prawidłowego odbioru usługi 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 7 dni od wykonania usługi. 

18. Fakturę/rachunek należy wystawić na jednostkę prowadzącą postępowanie w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego: 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi z siedzibą 19 – 500 Gołdap, 

ul. Boczna  5, NIP: 847 14 43 876 

19. Treść faktury/rachunku powinna brzmieć według poniższego wzoru: 

„Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych 

potrzebnych do wykonywania danego zawodu zgodnie z klasyfikacją ESCO – dla … 

osób, zgodnie z umową nr ….. z dnia ……” 

20. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku. 

21. Zapłata obejmie faktyczną ilość osób, która przystąpi do szkolenia. 

22. Z przyczyn od siebie niezależnych Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia 

terminu zapłaty należności za wykonanie usługi w przypadku opóźnienia przekazania 

środków do planu finansowego na realizację projektu. 

23. W przypadku kontroli Zamawiającego przez organ do tego uprawniony Wykonawca 

zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów, w tym dokumentów finansowych 

w związku z realizacją niniejszej umowy. 

24. Wykonawca zapewnia, że uzyskane w trakcie realizacji zawartej umowy informacje 

i dane zostaną zgromadzone zgodnie z przepisami RODO i będą użytkowane 

z zachowaniem najwyższej poufności oraz odpowiedzialności etycznej i zawodowej osób 

zaangażowanych w realizację usługi. 
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25. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji szkoleń, do zawarcia 

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

26. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia prawidłowej promocji zajęć 

realizowanych w ramach projektu „Aktywni Górą!” z określeniem nazwy Zamawiającego 

i nazwy projektu oraz informowania, że wsparcie jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie materiały 

i dokumenty muszą być oznaczone zgodnie z zasadami oznaczania projektów. Logotypy 

zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.  


