
 

 
 

 

Znak sprawy: MCPS.ES/PG/351-2-2/2020 
Załącznik nr 1 do IWZ 

 

Zamówienie na ,,Przygotowanie i realizację szkoleń pn. ,,Edukator profilaktyki uzależnień 

 I i II stopnia” wraz z obsługą logistyczną”   

 

Część 1 zamówienia 

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest: 

Przygotowanie i realizacja dwóch szkoleń pn. „Edukator profilaktyki uzależnień - I stopnia” wraz z obsługą 

logistyczną. 
 

1. Główny cel szkolenia:  

Podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień. 

 

     2. Wykonawca powinien w programie każdego szkolenia uwzględnić, co najmniej następujące bloki 

tematyczne na poziomie podstawowym: 

 

 Blok 1. Świadomość własnych kompetencji interpersonalnych i psychospołecznych. 

 Blok 2. Zagadnienia dotyczące standardów profilaktyki uzależnień. 

 Blok 3. Uzależnienie jako choroba i standardy medyczne. 

 Blok 4. Teorie i koncepcje rozwojowe dzieci i młodzieży.  

 Blok 5. Specyfika rozwoju uzależnienia młodzieży. 

 Blok 6. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka oraz zachowania problemowe młodzieży. 

 Blok 7. Diagnoza stopnia zaawansowania uzależnienia dziecka i kwalifikacja do dalszego postępowania. 

 Blok 8. Motywowanie do zmiany zachowania dziecka. 

 Blok 9. Podstawy pracy indywidualnej, grupowej i z rodziną dziecka zagrożonego uzależnieniem oraz 

interwencja profilaktyczna. 

  Blok 10. Sposoby i formy korzystania z superwizji własnej pracy profilaktycznej. 

 

  3.   Forma zajęć i liczba godzin: 
 Łączny wymiar każdego szkolenia to 100 godzin dydaktycznych, a łączny wymiar dwóch szkoleń to 200 

godzin dydaktycznych.  
 Szkolenie (100 godzin) ma obejmować: 

 30 godzin dydaktycznych treningu psychologicznego (rozwój kompetencji interpersonalnych); 
 40 godzin dydaktycznych warsztatów; 

 10 godzin dydaktycznych wykładów; 

 konieczne jest zapewnienie wszystkim uczestnikom 20 h stażu w ośrodku rehabilitacji uzależnień dla 
dzieci i młodzieży, polegającego na współuczestniczeniu w terapii z pacjentami, pod opieką 
doświadczonego specjalisty terapii uzależnień.

 Warsztaty podczas każdego szkolenia muszą być prowadzone w grupach maksymalnie do 
15 osób, w oddzielnych salach. 

 Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut szkolenia. 
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       4. Adresaci szkolenia: 
 
  Osoby, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat profilaktyki narkotykowej oraz 
poznać skuteczne metody pomocy młodym osobom uzależnionym. 
  W każdym szkoleniu będzie uczestniczyło maksymalnie 30 osób, jednakże   
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenie ilości uczestników w ramach jednego 
szkolenia do 20 osób przy czym szkolenie może być zrealizowane nawet dla jednej 15 
osobowej grupy. 
  W dwóch szkoleniach będzie uczestniczyć maksymalnie 60 osób. 
  Wszyscy uczestnicy szkoleń muszą pracować na terenie województwa 
mazowieckiego.  

 
5. Materiały szkoleniowe: 

 
 Wykonawca zobowiązany jest opracować i powielić komplety materiałów 

szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkoleń oraz jeden komplet dla 
Zamawiającego, który przekaże Zamawiającemu najpóźniej 5 (pięć) dni roboczych 
przed planowanym terminem pierwszego szkolenia.  

 Wykonawca w dniu szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. 
Przez jeden komplet materiałów szkoleniowych należy rozumieć materiał, w formie 
papierowej z załączonym do niego notatnikiem i długopisem. Materiały muszą być 
oprawione i połączone w sposób trwały (np. zbindowane) druk czarno – biały (minimum 
40 stron A4, czcionka Arial CE Regular, nagłówki - 12 pkt, tekst jednolity - 11 pkt, odstęp 
- 1,5 pkt.). Konieczne jest umieszczenie na pierwszej stronie logotypu Zamawiającego, 
w formie przekazanej przez Zamawiającego oraz informacji, że szkolenie jest 
finansowane ze środków Zamawiającego, tj. środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego- Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i przeprowadzone jest w 
ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2017-2020.   

 Materiał szkoleniowy powinien zawierać m.in.: obowiązujące akty prawne, materiały do 
ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, skróty tematyczne wszystkich zajęć, informacje 
ważne zgodne z przedmiotem danej części zamówienia oraz wykaz literatury.  

 W terminie do (2) dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający 
przekaże Wykonawcy logotyp Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz 
wzór certyfikatu i wzór ankiet ewaluacyjnych. 

 Do materiału szkoleniowego Wykonawca zobligowany jest dołączyć Zamawiającemu 
wzór testu sprawdzającego nabytą wiedzę. 

 

6. Harmonogram szkolenia i rekrutacja: 

 Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy 
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu drogą elektroniczną propozycję 
harmonogramu realizacji szkoleń będących przedmiotem umowy, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 3 do umowy, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego.  

 Zamawiający akceptuje harmonogram realizacji szkoleń, w terminie do 7 (siedmiu) 
dni roboczych przekazując Wykonawcy informację pisemnie lub drogą elektroniczną 
(e-mail). 

 W przypadku braku akceptacji harmonogramu realizacji szkoleń przez 
Zamawiającego Wykonawca w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych dokona korekty 
harmonogramu uwzględniając uwagi Zamawiającego i przekaże go 
Zamawiającemu, który ponownie go oceni. 

 W przypadku dwukrotnej odmowy akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu 
realizacji szkoleń, Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty powtórnej odmowy 
akceptacji harmonogramu szkoleń. 

 Zaakceptowany harmonogram Wykonawca zobowiązany jest przesłać 
Zamawiającemu drogą pisemną (pocztą) lub dostarczać osobiście do siedziby 
Zamawiającego do 7 (siedmiu) dni roboczych po otrzymaniu od Zamawiającego 
informacji, drogą elektroniczną (e-mail), o akceptacji harmonogramu. 
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 Wykonawca po akceptacji harmonogramu dokona rekrutacji uczestników szkoleń z 
terenu województwa mazowieckiego i przekaże Zamawiającemu drogą 
elektroniczną (e-mail) ilość osób zakwalifikowanych na każde szkolenie w terminie 
nie krótszym niż 10 (dziesięć) dni roboczych przed planowanym terminem każdego 
szkolenia. 

 W przypadku, gdy rekrutacja uczestników szkolenia będzie niemożliwa lub znacznie 

utrudniona, a co za tym idzie, Wykonawca nie będzie w stanie przekazać informacji 

dotyczącej uczestników szkolenia w terminie 10 (dziesięć) dni roboczych, 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o zmianę terminu szkolenia lub 

jego odwołanie, jednakże nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym 

terminem szkolenia zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem.   

 W przypadku prośby o zmianę terminu szkolenia Wykonawca zaproponuje 
Zamawiającemu nowy termin szkolenia, a Zamawiający w terminie do 10 (dziesięciu) 
dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy prośby o zmianę terminu szkolenia lub 
prośby o odwołanie szkolenia podejmuje decyzję o zmianie terminu szkolenia lub 
jego odwołaniu, o czym niezwłocznie powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną 
(e-mail) Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobligowany będzie potwierdzić drogą 
elektroniczną (e-mail) otrzymaną decyzję. 

 W przypadku braku zgody Zamawiającego na nowy termin szkolenia wskazany 
przez Wykonawcę, szkolenie, którego termin miał być zmieniony zostaje odwołane, 
przy czym prawo do odwołania szkolenia przysługuje wyłącznie Zamawiającemu,  
a jednostronne oświadczenie Zamawiającego jest wiążące dla Wykonawcy.    

 Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o wszelkich istotnych 
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, w formie pisemnej, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 
(dziesięciu) dni roboczych od dnia ich zaistnienia. 

 Jeżeli okoliczności, uniemożliwią Wykonawcy prawidłowe wykonanie przedmiotu 
umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 (dziesięciu) 
dni roboczych od powzięcia informacji o takich okolicznościach. Prawo do 
odstąpienia od umowy w ww. terminie Zamawiający będzie miał także w sytuacji, 
gdy o okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu 
umowy, Zamawiający poweźmie informację od innych osób/źródeł, aniżeli 
Wykonawca. 

 
 7. Ubezpieczenie uczestników: 

Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia każdego z uczestników szkolenia 
w okresie realizacji umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na 
kwotę co najmniej 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych, 00/100 groszy) brutto. 

 

8. W zakresie usługi organizacyjnej szkoleń: 
 Wykonawca zapewni ośrodek, który spełnia wymogi BHP, oświetleniowe, musi posiadać 

zaplecze sanitarne, a w okresie jesienno-zimowym powinien być ogrzewany, natomiast 
sale w ośrodku muszą być przystosowane do wielkości grup, wyposażone w miejsca do 
siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć. Wykonawca zapewni podczas każdego 
szkolenia minimum 2 sale do zajęć warsztatowych i minimum jedną salę wykładową - 
wszystkie z dostępem do światła dziennego, wyposażone w niezbędny do prowadzenia 
szkoleń sprzęt, w szczególności: laptop, rzutnik multimedialny, ekran, odpowiednie 
nagłośnienie, flip-chart wraz z pisakami.   

 Wykonawca zapewni noclegi wszystkim uczestnikom szkolenia w pokojach 
jednoosobowych lub/i dwuosobowych z łazienkami w tym samym obiekcie  
w którym odbędzie się szkolenie oraz wyżywienie i serwis kawowy tj.: całodniowe 
wyżywienie wszystkich uczestników szkolenia - w tym: śniadanie, obiad, kolacja, jak 
również całodzienny serwis kawowy (w przypadku, gdy szkolenie zaczyna się  
w godzinach popołudniowych Wykonawca musi zapewnić uczestnikom pierwszego dnia 
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szkolenia obiad, a gdy szkolenie kończy się popołudniu Wykonawca zobligowany jest 
również do zapewnienia obiadu na koniec szkolenia/sesji szkoleniowej). 

 Serwis kawowy ma być prowadzony w formie szwedzkiego stołu, podawany non stop 
podczas trwania szkolenia i obejmuje: 

 kawę, herbatę (czarna, biała, zielona), cukier (do wyboru biały i brązowy), mleko  
(co najmniej 2% zawartości tłuszczu), cytrynę pokrojoną w plastry, 

 wodę mineralną w butelkach o poj. 0,5 litra – w proporcjach 50% gazowana  
i 50% niegazowana w stosunku do liczby uczestników szkolenia, 

 trzy rodzaje ciastek kruchych, 

 paterę ze świeżymi owocami – co najmniej 3 rodzaje owoców. 
 Śniadanie – według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie. 

Śniadanie może być serwowane w postaci bufetu/szwedzkiego stołu. 
 Obiad musi składać się z minimum dwóch zestawów dań ciepłych do wyboru (zupa 

oraz drugie danie), zestawu surówek (trzy rodzaje) oraz deseru  
i napoju/soku/kompotu. 

 Kolacja – według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, 
zapewniając jeden ciepły posiłek. 

 Każdy posiłek musi zawierać propozycje dań mięsnych i wegetariańskich. 
 Wyżywienie dla wszystkich uczestników wydarzenia musi być zapewnione  

w odpowiednich ilościach, gwarantujących każdemu uczestnikowi wybór 
 Serwis gastronomiczny musi obejmować: przygotowanie posiłków, podanie ich na 

zastawie ceramicznej w podgrzewanych pojemnikach, ze sztućcami metalowymi 
oraz serwetkami papierowymi, a także obsługę kelnerską oraz sprzątanie po 
wydaniu posiłków. 

 Świadczenie usług żywienia odbywać powinno się wg ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594). Wyżywienie powinno 
spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia,  
a dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na 
energię i składniki odżywcze zalecanego przez Instytut Żywności i Żywienia. 

 Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną pobyt (w tym organizacja 
zajęć, wyżywienia, noclegu, itp.) musi spełniać wszystkie wymogi określone w 
aktualnych wytycznych właściwego ministra oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego. 

 Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za koordynację realizacji szkoleń oraz 
opiekę nad uczestnikami. 

 W przypadku uczestnictwa w danej grupie szkoleniowej osoby niepełnosprawnej, 
szkolenia muszą być prowadzone w pomieszczeniach w pełni dla niej dostępnych. 

 

9.Transport:  
 Wszyscy uczestnicy szkoleń oraz kadra trenerska, organizacyjna dojeżdżają na 

szkolenie na koszt własny. 

 

 

10.Termin realizacji zamówienia:  
 Do dnia 30 listopada 2020 r. 
 Szkolenia mogą być realizowane wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do 

piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

 
11. Miejsce realizacji zamówienia:  

 Szkolenia mogą odbyć się wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego; 
 wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkoleń odbycie stażu w ośrodku rehabilitacji 

uzależnień dla dzieci i młodzieży; 
 miejsce wykonywania stażu nie może być oddalone od docelowego miejsca szkolenia o 

więcej niż 30 km (odległość liczona w linii prostej).” 
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12. Zakończenie szkolenia: 

 
 TEST: Każde szkolenie zakończy się oceną opanowania wiedzy i nabytych umiejętności 

np. krótkim testem sprawdzającym nabytą wiedzę (Wykonawca zobligowany jest 
dołączyć wzór testu Zamawiającemu do materiałów szkoleniowych). Po pozytywnym 
zaliczeniu szkolenia zostanie wydany osobom szkolonym dokument potwierdzający 
ukończenie szkolenia, tj. zaświadczenie.  

 ZAŚWIADCZENIA: Zamawiający do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy 
przekaże (dopuszczalna droga mailowa) Wykonawcy wzór zaświadczenia. Wykonawca 
zobowiązuje się powielić zaświadczenie dla wszystkich uczestników szkoleń i rozdać je 
uczestnikom po zakończeniu każdego szkolenia (wypełnione oraz podpisane przez 
osobę reprezentującą podmiot realizujący szkolenie). 

 ANKIETY: do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże 
Wykonawcy wzór ankiet ewaluacyjnych, które Wykonawca zobowiązuje się powielić dla 
wszystkich uczestników szkoleń. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia ankiet 
ewaluacyjnych na koniec każdego szkolenia. Analiza ankiet ewaluacyjnych zostanie 
przedstawiona przez Wykonawcę w Sprawozdaniu z realizacji poszczególnego 
szkolenia. Wypełnione przez uczestników zajęć ankiety ewaluacyjne Wykonawca 
będzie zobligowany załączyć do Sprawozdania za każdym razem po ukończeniu 
każdego szkolenia. 

 
13. Sprawozdawczość: 

 

 Wykonawca obowiązany będzie do gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją 
szkoleń (np. listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych- dopuszcza się, żeby 
była to jedna lista oraz listy osób nocujących). 

 Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zakończenia każdego 
szkolenia realizowanego w ramach części przedmiotowego zamówienia ma obowiązek 

złożenia sprawozdania, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy.  
 Do sprawozdania należy załączyć: listy obecności uczestników wraz z listą odbioru 

materiałów (dopuszcza się, żeby była to jedna lista), listę osób nocujących z każdego 
szkolenia oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne z danego szkolenia (oryginały) oraz analizę 
ankiet. 

 

14. Podstawowe warunki dotyczące kadry trenerskiej: 
 Wykonawca ma dysponować co najmniej trzema trenerami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, w tym 2 specjalistów terapii uzależnień, superwizorów, z których każdy 
posiada: 

 wykształcenie wyższe II stopnia (tytuł magistra); 
 co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej, profilaktycznej  

i terapeutycznej; 
 w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń  

w zakresie profilaktyki narkotykowej. 
 

Część 2 zamówienia 

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest: 

Przygotowanie i realizacja jednego szkolenia pn. „Edukator profilaktyki uzależnień - II 

stopnia” wraz z obsługą logistyczną. 
 

 

 

1. Główny cel szkolenia:  

Podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze profilaktyki 

uzależnień. 
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2. Wykonawca powinien w programie szkolenia uwzględnić, co najmniej 

następujące bloki tematyczne na pogłębionym poziomie: 
 Blok 1. Rozwój własnych kompetencji interpersonalnych i psychospołecznych. 
 Blok 2. Profilaktyka uzależnień standardy i rekomendowane programy.  
 Blok 3. Zagadnienia prawne i etyczne w pracy profilaktycznej.  
 Blok 4. Powody eksperymentowania i uzależnienia młodzieży od substancji 

psychoaktywnych.  
 Blok 5. Aktualny stan wiedzy na temat uzależnień oraz substancji psychoaktywnych. 
 Blok 6. Praca z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem metodą terapii poznawczo-

behawioralną. 
 Blok 7. Praca z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem metodą dialogu motywującego. 
 Blok 8.  Praca z grupą młodzieży, grupowe zajęcia profilaktyczne. 
 Blok 9. Program profilaktyczny - konstruowanie konspektu zajęć i programu 

profilaktycznego, dobór adekwatnych metod w pracy profilaktycznej i stosowanie ich 
przy realizacji programu profilaktycznego oraz ewaluacja programu profilaktycznego. 

 Blok 10. Superwizja własnej pracy profilaktycznej. 

 

3. Forma zajęć i liczba godzin: 
 Łączny wymiar szkolenia to 100 godzin dydaktycznych. 
 Szkolenie (100 godzin) ma obejmować: 

 20 godzin dydaktycznych treningu psychologicznego (rozwój kompetencji 
interpersonalnych); 

 40 godzin dydaktycznych warsztatów; 

 10 godzin dydaktycznych wykładów; 

 konieczne jest zapewnienie wszystkim uczestnikom 20 h stażu w ośrodku terapii 
uzależnień dla dzieci i młodzieży, polegającego na współuczestniczeniu w 
terapii z pacjentami, pod opieką doświadczonego specjalisty terapii uzależnień;  

 10 godzin superwizji pracy własnej. 
 Warsztaty podczas szkolenia muszą być prowadzone w grupach maksymalnie do 

15 osób, w oddzielnych salach. 
 Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut szkolenia. 

    
4. Adresaci: 

 Osoby, które ukończyły I etap 100-godzinnego szkolenia i otrzymały certyfikat 
Edukator Profilaktyki Uzależnień. 

 W szkoleniu będzie uczestniczyło maksymalnie 30 osób, jednakże Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości uczestników w ramach jednego szkolenia do 20 
osób, przy czym szkolenie może być zrealizowane nawet dla jednej 15 osobowej grupy. 

 Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.  
 
5. Materiały szkoleniowe: 

 Wykonawca zobowiązany jest opracować i powielić komplety materiałów 
szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkolenia oraz jeden komplet dla 
Zamawiającego, który przekaże Zamawiającemu najpóźniej 5 (pięć) dni roboczych przed 
planowanym terminem pierwszego szkolenia.  

 Wykonawca w dniu szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. 
Przez jeden komplet materiałów szkoleniowych należy rozumieć materiał, w formie 
papierowej z załączonym do niego notatnikiem i długopisem. Materiały muszą być 
oprawione i połączone w sposób trwały (np. zbindowane) - druk czarno – biały (minimum 
40 stron A4, czcionka Arial CE Regular - nagłówki 12 pkt, tekst jednolity-11 pkt, odstęp 1,5 
pkt.). Konieczne jest umieszczenie na pierwszej stronie logotypu Zamawiającego, w 
formie przekazanej przez Zamawiającego oraz informacji, że szkolenie jest finansowane 
ze środków Zamawiającego, tj. środków Samorządu Województwa Mazowieckiegp- 
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Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i przeprowadzone jest w ramach realizacji 
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2017-2020.   

 Materiał szkoleniowy powinien zawierać m.in.: obowiązujące akty prawne, materiały do 
ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć, skróty tematyczne wszystkich zajęć, informacje 
ważne zgodne z przedmiotem danej części zamówienia oraz wykaz literatury.  

 W terminie do (2) dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże 
Wykonawcy logotyp Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz wzór certyfikatu 
i wzór ankiet ewaluacyjnych. 

 Do materiału szkoleniowego Wykonawca zobligowany jest dołączyć Zamawiającemu 
wzór testu sprawdzającego nabytą wiedzę. 

 

6. Harmonogram szkolenia i rekrutacja: 

 Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy 
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu drogą elektroniczną propozycję 
harmonogramu realizacji szkolenia będącego przedmiotem umowy, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 3 do umowy, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego.  

 Zamawiający akceptuje harmonogram realizacji szkolenia, w terminie do 7 (siedmiu) 
dni roboczych przekazując Wykonawcy informację pisemnie lub  drogą elektroniczną 
(e-mail). 

 W przypadku braku akceptacji harmonogramu realizacji szkolenia przez 
Zamawiającego Wykonawca w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych dokona korekty 
harmonogramu uwzględniając uwagi Zamawiającego i przekaże go Zamawiającemu, 
który ponownie go oceni. 

 W przypadku dwukrotnej odmowy akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu 
realizacji szkolenia, Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty powtórnej odmowy 
akceptacji harmonogramu szkolenia. 

 Zaakceptowany harmonogram Wykonawca zobowiązany jest przesłać 
Zamawiającemu drogą pisemną (pocztą) lub dostarczać osobiście do siedziby 
Zamawiającego do 7 (siedmiu) dni roboczych po otrzymaniu od Zamawiającego 
informacji, drogą elektroniczną (e-mail), o akceptacji harmonogramu. 

 Wykonawca po akceptacji harmonogramu dokona rekrutacji uczestników szkolenia z 
terenu województwa mazowieckiego i przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną 
(e-mail) ilość osób zakwalifikowanych na szkolenie w terminie nie krótszym niż 10 
(dziesięć) dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. 

 W przypadku, gdy rekrutacja uczestników szkolenia będzie niemożliwa lub znacznie 

utrudniona, a co za tym idzie, Wykonawca nie będzie w stanie przekazać informacji 

dotyczącej uczestników szkolenia w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych, 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o zmianę terminu szkolenia lub jego 

odwołanie, jednakże nie później niż 10 (dziesięć) dni roboczych przed planowanym 

terminem szkolenia zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem.   

 W przypadku prośby o zmianę terminu szkolenia Wykonawca zaproponuje 
Zamawiającemu nowy termin szkolenia, a Zamawiający w terminie do 10 (dziesięciu) 
dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy prośby o zmianę terminu szkolenia lub 
prośby o odwołanie szkolenia podejmuje decyzję o zmianie terminu szkolenia lub jego 
odwołaniu, o czym niezwłocznie powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail) 
Wykonawcę, przy czym Wykonawca zobligowany będzie potwierdzić drogą 
elektroniczną (e-mail) otrzymaną decyzję. 

 W przypadku braku zgody Zamawiającego na nowy termin szkolenia wskazany 
przez Wykonawcę, szkolenie, którego termin miał być zmieniony zostaje odwołane, 
przy czym prawo do odwołania szkolenia przysługuje wyłącznie Zamawiającemu,  
a jednostronne oświadczenie Zamawiającego jest wiążące dla Wykonawcy.    

 Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o wszelkich istotnych 
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, w formie pisemnej, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 
(dziesięciu) dni roboczych od dnia ich zaistnienia. 
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 Jeżeli okoliczności, uniemożliwią Wykonawcy prawidłowe wykonanie przedmiotu 
umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 (dziesięciu) 
dni roboczych od powzięcia informacji o takich okolicznościach. Prawo do 
odstąpienia od umowy w ww. terminie Zamawiający będzie miał także  
w sytuacji, gdy o okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy, Zamawiający poweźmie informację od innych osób/źródeł, 
aniżeli Wykonawca. 

 
7. Ubezpieczenie uczestników: 

Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia każdego z uczestników szkolenia 
w okresie realizacji umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na 
kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto. 

 

8. W zakresie usługi organizacyjnej szkoleń: 

 Wykonawca zapewni ośrodek, który spełnia wymogi BHP, oświetleniowe, musi posiadać 
zaplecze sanitarne, a w okresie jesienno-zimowym powinien być ogrzewany, natomiast 
sale w ośrodku muszą być przystosowane do wielkości grup, wyposażone  
w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć. Wykonawca zapewni podczas 
szkolenia minimum 2 sale do zajęć warsztatowych i minimum jedną salę wykładową - 
wszystkie z dostępem do światła dziennego, wyposażone w niezbędny do prowadzenia 
szkoleń sprzęt, w szczególności: laptop, rzutnik multimedialny, ekran, odpowiednie 
nagłośnienie, flip-chart wraz z pisakami.   

 Wykonawca zapewni noclegi wszystkim uczestnikom szkolenia w pokojach 
jednoosobowych lub/i dwuosobowych z łazienkami w tym samym obiekcie  
w którym odbędzie się szkolenie oraz wyżywienie i serwis kawowy tj.: całodniowe 
wyżywienie wszystkich uczestników szkolenia- w tym: śniadanie, obiad, kolacja, jak 
również całodzienny serwis kawowy (w przypadku, gdy szkolenie zaczyna się  
w godzinach popołudniowych Wykonawca musi zapewnić uczestnikom pierwszego dnia 
szkolenia obiad, a gdy szkolenie kończy się popołudniu Wykonawca zobligowany jest 
również do zapewnienia obiadu na koniec szkolenia/sesji szkoleniowej). 

 Serwis kawowy ma być prowadzony w formie szwedzkiego stołu, podawany non stop 
podczas trwania szkolenia i obejmuje: 

 kawę, herbatę (czarna, biała, zielona), cukier (do wyboru biały i brązowy), mleko 
(co najmniej 2% zawartości tłuszczu), cytrynę pokrojoną w plastry, 

 wodę mineralną w butelkach o poj. 0,5 litra – w proporcjach 50% gazowana  
i 50% niegazowana w stosunku do liczby uczestników szkolenia, 

 trzy rodzaje ciastek kruchych, 

 paterę ze świeżymi owocami – co najmniej 3 rodzaje owoców. 
 Śniadanie – według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie. 

Śniadanie może być serwowane w postaci bufetu/szwedzkiego stołu. 
 Obiad musi składać się z minimum dwóch zestawów dań ciepłych do wyboru (zupa 

oraz drugie danie), zestawu surówek (trzy rodzaje) oraz deseru 
 i napoju/soku/kompotu. 

 Kolacja – według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, 
zapewniając jeden ciepły posiłek. 

 Każdy posiłek musi zawierać propozycje dań mięsnych i wegetariańskich. 
 Wyżywienie dla wszystkich uczestników wydarzenia musi być zapewnione  

w odpowiednich ilościach, gwarantujących każdemu uczestnikowi wybór. 
 Serwis gastronomiczny musi obejmować: przygotowanie posiłków, podanie ich na 

zastawie ceramicznej w podgrzewanych pojemnikach, ze sztućcami metalowymi 
oraz serwetkami papierowymi, a także obsługę kelnerską oraz sprzątanie po 
wydaniu posiłków. 

 Świadczenie usług żywienia odbywać powinno się wg ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594). Wyżywienie powinno 
spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia,  
a dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na 
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energię i składniki odżywcze zalecanego przez Instytut Żywności i Żywienia. 
 Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną pobyt (w tym organizacja 

zajęć, wyżywienia, noclegu, itp.) musi spełniać wszystkie wymogi określone w 
aktualnych wytycznych właściwego ministra oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego. 

 Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za koordynację realizacji szkoleń oraz 
opiekę nad uczestnikami. 

 W przypadku uczestnictwa osoby niepełnosprawnej, szkolenie musi być prowadzone  
w pomieszczeniach w pełni dla niej dostępnych. 

 

9. Transport:  
 Wszyscy uczestnicy szkoleń oraz kadra trenerska, organizacyjna dojeżdżają na 

szkolenie na koszt własny. 

 

 

10. Termin realizacji zamówienia:  
 Do dnia 30 listopada 2020 r. 
 Dokładne data szkolenia zostanie wskazana, po podpisaniu umowy, w harmonogramie 

realizacji szkolenia stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy. 
 Szkolenie może być realizowane wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do 

piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

11. Miejsce realizacji zamówienia:  
 szkolenie może odbyć się wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego; 
 Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia odbycie stażu w ośrodku rehabilitacji 

uzależnień dla dzieci i młodzieży; 
 miejsce wykonywania stażu nie może być oddalone od docelowego miejsca szkolenia o 

więcej niż 30 km.  
  

12. Zakończenie szkolenia: 
 TEST:  Szkolenie zakończy się oceną opanowania wiedzy i nabytych umiejętności np. 

krótkim testem sprawdzającym nabytą wiedzę (Wykonawca zobligowany jest dołączyć 
wzór testu Zamawiającemu do materiałów szkoleniowych). Po pozytywnym zaliczeniu 
szkolenia zostanie wydany osobom szkolonym dokument potwierdzający ukończenie 
szkolenia, tj. zaświadczenie.  

  ZAŚWIADCZENIA: Zamawiający do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy 
przekaże (dopuszczalna droga mailowa) Wykonawcy wzór zaświadczenia. Wykonawca 
zobowiązuje się powielić zaświadczenia dla wszystkich uczestników szkolenia i rozdać 
je uczestnikom po zakończeniu szkolenia (wypełnione oraz podpisane przez osobę 
reprezentującą podmiot realizujący szkolenie).  

 ANKIETY: do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże 
Wykonawcy wzór ankiet ewaluacyjnych, które Wykonawca zobowiązuje się powielić dla 
wszystkich uczestników szkolenia. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia ankiet 
ewaluacyjnych na koniec szkolenia. Analiza ankiet ewaluacyjnych zostanie 
przedstawiona przez Wykonawcę w Sprawozdaniu z realizacji szkolenia. Wypełnione 
przez uczestników zajęć ankiety ewaluacyjne Wykonawca będzie zobligowany załączyć 
do Sprawozdania po ukończeniu szkolenia. 

 
13.Sprawozdawczość: 

 Wykonawca obowiązany będzie do gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją 
szkolenia (np. listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych- dopuszcza się, 
żeby była to jedna lista oraz listy osób nocujących). 
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 Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zakończenia szkolenia 
realizowanego w ramach części przedmiotowego zamówienia ma obowiązek złożenia 
Sprawozdania, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy.  

 Do sprawozdania należy załączyć: listy obecności uczestników wraz z listą odbioru 
materiałów (dopuszcza się, żeby była to jedna lista), listę osób nocujących z szkolenia 
oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne z szkolenia (oryginały) oraz analizę ankiet. 

 
14.Podstawowe warunki dotyczące kadry trenerskiej: 

 Wykonawca ma dysponować co najmniej trzema trenerami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, z których każdy posiada: 

a) wykształcenie wyższe II stopnia (tytuł magistra); 
b) co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej, profilaktycznej  

i terapeutycznej; 
c) certyfikat specjalisty terapii uzależnień; 
d) w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził co najmniej 50h dydaktycznych szkoleń 

w zakresie profilaktyki narkotykowej; 
e) w tym dwóch z certyfikatem superwizora wydanym przez KBPN. 

 

 


