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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia 20 jednodniowych 
(8h każde) szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji, poziom regionalny – etap rozszerzony projektu 
pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Szczegółowe terminy szkoleń zostaną 
uzgodnione z wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą. 

1. Zakres zamówienia: 

Organizacja i przeprowadzenie 20 jednodniowych (8h każde) szkoleń w formie zdalnej w czasie 
rzeczywistym w ramach Szkoły Kooperacji, poziom regionalny – etap rozszerzony, w związku 
z realizacją projektu pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (zwanego dalej 
Projektem). 

2. Przedmiot zamówienia: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia 20 jednodniowych 
(8 godzin każde) szkoleń w formie zdalnej w czasie rzeczywistym w ramach Szkoły 
Kooperacji, poziom regionalny – etap rozszerzony, obejmująca zapewnienie trenera, 
materiałów szkoleniowych. Usługa obejmuje 20 jednodniowych szkoleń po 8 godzin 
dydaktycznych każde, dla 2 grup średnio po 15 osób każda. Łącznie 160 godzin 
dydaktycznych po 80 godzin dydaktycznych na grupę. 

Pod pojęciem 1 godziny dydaktycznej rozumie się 45 minut.  

2.2. Szkolenia będą realizowane w dni robocze (z wyłączeniem sobót i niedziel). 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Usługa świadczona będzie w ramach II Kamienia Milowego (etapu Projektu). Wymagany termin 
realizacji zamówienia zostaje wyznaczony od dnia podpisania umowy do 31.10.2020 r.. 

Realizacja zamówienia zostanie przeprowadzona po wcześniejszym ustaleniu terminu 
z Zamawiającym. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej 

(powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

itp.), mającej wpływ na realizację umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany terminu 

szkolenia może on być wydłużony o czas trwania ww. przeszkody, a w przypadku zmiany miejsca 

szkolenia - nowe miejsce znajdować się będzie w budynku położonym w granicach 

administracyjnych województwa mazowieckiego. 

 



 

 

4. Miejsce realizacji zamówienia: 

Szkolenia skierowane są do pracowników podmiotów instytucji pomocy i integracji społecznej 

oraz innych podmiotów sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego 

(tj. m.in. pomoc społeczna, edukacja, zdrowia, sądownictwa i policji, organizacji pozarządowych), 

uczestniczących w Projekcie. 

Usługa obejmuje szkolenia dla 2 grup z województwa mazowieckiego, uczestników z gmin 
Radzanów (powiat białobrzeski), Wiązowna (powiat otwocki), Stoczek i Liw (powiat węgrowski), 
Nur (powiat ostrowski) oraz Małkinia Górna (powiat ostrowski). 

Planowana liczba uczestników wynosi maksymalnie 30 osób, średnio po 15 osób w grupie. 

Usługa będzie świadczona zdalnie w czasie rzeczywistym. Szkolenia realizowane zdalnie 
w czasie rzeczywistym oznaczają szkolenia odbywające się z wykorzystaniem połączeń online 
w taki sposób, że trener prowadzi usługę w czasie rzeczywistym (na żywo), w formie 
umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia wszystkim 
uczestnikom szkolenia z danej grupy (dwie grupy średnio po 15 osób każda) jednocześnie. Przy 
czym forma prowadzenia szkolenia winna umożliwić wszystkim uczestnikom z danej grupy 
interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, 
rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.). 

5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: 

5.1. Wykonawca zapewni Trenera, który przeprowadzi łącznie 160 godzin dydaktycznych 
szkoleń – tj. 20 dni szkoleniowych (8 godz. dydaktycznych x 10 dni szkoleniowych x 2 
grupy). Pod pojęciem godziny dydaktycznej rozumie się 45 minut 

Trener powinien spełniać następujące wymagania: 

 Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie na kierunku: pedagogika, psychologia, 
praca socjalna, politologia, socjologia, zarządzanie lub inne humanistyczno-społeczne; 

 Min. 100 godzin przeprowadzonych szkoleń/treningów obejmujących swoim zakresem 
minimum dwa tematy z zakresu tematycznego szkolenia, będącego przedmiotem 
zamówienia; 

 Wiedza z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej, kooperacji/współpracy 
wielosektorowej, procesu konsultowania społecznego. 

5.2. Wśród preferowanych form zajęć powinny znaleźć się: mini wykłady, warsztaty, 
ćwiczenia, analiza treści materiałów, studium przypadku. 

Minimalny zakres tematyczny szkolenia w ramach Szkoły Kooperacji – etap rozszerzony: 

 Komunikacja społeczna i interpersonalna, Kanały przepływu informacji, 
 Mediacje, Negocjacje, 
 Kooperacja i konfrontacja, 
 Lider kooperacji – cechy, umiejętności, kompetencje, 
 Partycypacja/kooperacja w samorządzie lokalnym – korzyści dla władz, samorządu i 

mieszkańców, 
 Monitoring i ewaluacja kooperacji, 
 Warsztaty trwałości działań kooperacji, 
 Analiza przykładowych dobrych praktyk wraz z przyjętymi lokalnie dokumentami 

gmin/powiatów. 
 Projektowanie zmian w gminach/powiatach, wdrażanie projektów, 



 

 

 Proces konsultowania (stan prawny, przegląd technik i narzędzi konsultacyjnych, korzyści 
wynikające z konsultacji). 

5.3. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników: 30 osób. Materiały 

szkoleniowe mogą przybrać formę e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych 

w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

ww. materiały nie później niż w dniu szkolenia. 

Opis graficzny wraz z logotypami oraz gotowym  projektem  do zamieszczenia na materiałach 

szkoleniowych zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu 

umowy. 

5.4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu 
szkoleń po podpisaniu umowy, nie później jednak, niż 7 dni przed planowanym 
szkoleniem. 

5.5. Wykonawca przekaże ostateczny plan szkoleń nie później niż na 7 dni przez terminem 
pierwszego szkolenia.  

5.6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dodatkowe związane z trenerem.  
5.7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trenera wskazanego w ofercie do wykonania 

zamówienia. Zastąpić go mogą jedynie osoby o nie gorszych kwalifikacjach. 
5.8. Zapewnienie uczestnikom zaświadczenie udziału w szkoleniu. 

6. Zakres obowiązków Wykonawcy: 

Usługa obejmuje zapewnienie trenera, materiałów szkoleniowych. 

6.1. Trener: Trener powinien spełniać następujące wymagania: 
a) Wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie na kierunku: pedagogika, psychologia, 

praca socjalna, politologia, socjologia, zarządzanie lub inne humanistyczno-społeczne; 
b) Min. 100 godzin przeprowadzonych szkoleń/treningów obejmujących swoim zakresem 

tematykę szkolenia, będącego przedmiotem zamówienia; 
c) Wiedza z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej, kooperacji/współpracy 

wielosektorowej, procesu konsultowania społecznego. 

6.2. Materiały szkoleniowe: Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla każdego z 
uczestników. 

7. Zobowiązania Zamawiającego: 

7.1. Zamawiający zapewni: 

7.1.1. Jednego pracownika do stałego kontaktu z Wykonawcą, odpowiedzialnego za 
wszelkie sprawy związane z organizacją szkoleń ze strony Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej, w tym m.in. za akceptację przez Zamawiającego prezentacji 
i materiałów szkoleniowych; 

7.1.2. Rekrutację uczestników szkoleń. Ostateczna lista uczestników szkoleń zostanie 
przekazana Wykonawcy najpóźniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia pierwszego 
dla danej grupy szkolenia. 

 

 



 

 

8. Uwagi dotyczące zamówienia: 

8.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o orientacyjnej liczbie uczestników szkolenia 
w każdej grupie. Ilość uczestników szkoleń ma charakter szacunkowy i informacyjny. 

8.2. Oferta winna zawierać co najmniej:  

a. określenie platformy/ rodzaju komunikatora, za pomocą którego usługa będzie 

realizowana; 

b. minimalne wymagania sprzętowe, jakie muszą spełniać komputery uczestników 

szkolenia lub inne urządzenia do zdalnej komunikacji; 

c. minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim muszą 
dysponować uczestnicy;  

d. niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do 
prezentowanych treści i materiałów;  

e. okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on line;  
f. rodzaj materiałów szkoleniowych;  

g. informację nt. dokumentowania procesu kształcenia. 

Całość usługi realizowanej zdalnie musi być rejestrowana/ nagrywana, a uczestnicy po jej 

zakończeniu muszą mieć zapewniony dostęp do utrwalonej usługi, przez co uzyskają możliwość 

utrwalania efektów uczenia. W związku z koniecznością rejestracji Wykonawca musi 

poinformować uczestników o nagrywaniu usługi tylko na potrzeby monitoringu, kontroli. 

Udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się, wymaga pozyskania przez 

Wykonawcę usługi zgody od uczestników na wykorzystanie nagrania do takiego celu. 

Nagranie musi być oznaczone dokładnym czasem przeprowadzenia usługi, musi być 

udostępnione w formacie umożliwiającym jego wielokrotne odtworzenie za pomocą ogólnie 

dostępnego, darmowego oprogramowania zgodnego ze standardem MPEG-4, przy 

wykorzystaniu takich formatów jak np. mp4. Dopuszczalna jest konwersja pierwotnego nagrania 

do ww. formatu. Dostęp do wersji offline dla uczestników szkolenia musi być zapewniony przez 

okres minimum 3 miesięcy od zakończenia usługi.   


