Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego Nr ROPS-I.9112.3.2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA przeprowadzenie 6 odrębnych jednodniowych szkoleń nt. „Zmiany
przepisów ustawy o pomocy społecznej” w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.:
„Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ODBIORCY SPOTKANIA
ILOŚĆ GODZIN

TERMIN SPOTKANIA
MIEJSCE SPOTKAŃ
ZAKRES USŁUGI

przeprowadzenie 6 odrębnych jednodniowych szkoleń nt.
„Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej” w związku
z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Akademia Pomocy
Społecznej”
kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej
(maks. 90 osób) - 6 grup średnio 15-osobowych
6 odrębnych jednodniowych szkoleń stacjonarnych gdzie
jedno spotkanie to 8 godz. dydaktycznych (1 godz.
dydaktyczna = 45 min.),
w dni robocze od poniedziałku do piątku w uzgodnionych
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w terminie: od dnia
zawarcia umowy do 31 marca 2021 r.
szkolenia odbędą się na terenie miasta Olsztyna
1. przeprowadzenie 6 odrębnych jednodniowych szkoleń
stacjonarnych dla 6 różnych grup, średnio 15osobowych, gdzie jedno spotkanie to 8 godz.
dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min.),
2. metodologia prowadzenia zajęć dobrana do tematyki
szkoleń
(oparta
o
profesjonalną/aktualną
wiedzę/praktykę Trenera), szkolenie powinno być
prowadzone w oparciu o aktywne formy, metody i
techniki pracy z grupą, przy wykorzystaniu. m.in.
wykładu skoncentrowanego na problemie, wykładu
interaktywnego, warsztatu, dyskusji, burzy mózgów,
mapie problemów, case study, off job training, cyklu
Kolba itp.,
3. dostosowanie tematyki szkoleniowej, tempa pracy
materiałów szkoleniowych, oraz przekazu indywidualnie
do możliwości danej grupy odbiorców, w tym osób
z niepełnosprawnościami,
4. przygotowanie i przeprowadzenie testów przed i po
szkoleniach w celu zweryfikowania poziomu kompetencji
uczestników szkolenia, weryfikacja nastąpi przed i po
szkoleniu,
5. przygotowanie szczegółowego programu szkolenia i
przedstawienie do akceptacji Zamawiającego najpóźniej
na 5 dni roboczych przed szkoleniem,
6. opracowanie
i
przygotowanie
materiałów
dydaktycznych/edukacyjnych (w tym prezentacje
wykorzystywane podczas szkolenia i rozwinięcie
zagadnień objętych szkoleniem, przykłady wraz z
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odpowiedziami) dla uczestników szkoleń w formie
elektronicznej i przesłanie ich do Zamawiającego nie
później niż 5 dni roboczych przed planowanym
szkoleniem,
7. przygotowanie
zaświadczeń/certyfikatów
dla
uczestników szkoleń, (przygotowany wzór certyfikatu
powinien zostać przedstawiony w wersji elektronicznej
do akceptacji Zamawiającego najpóźniej na 5 dni
roboczych przed szkoleniem)
8. przygotowanie kart czasu pracy,
9. Wykonawca współpracuje na bieżąco z Zamawiającym
przy organizacji szkoleń tj. uzgadnia termin oraz miejsce
szkolenia,
przekazanie
materiałów
dydaktycznych/edukacyjnych,
wydanie
zaświadczeń/certyfikatów uczestnikom,
10. prowadzenie list obecności.
11. Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu trenera na
miejsce szkolenie, wyżywienia i noclegów trenera.
ZAKRES TEMATYCZNY
Szkolenie powinno obejmować m.in. następujące
SZKOLENIA
zagadnienia:
 zmiany przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, ze
zm.),
 zmiany w ustawie o pomocy społecznej, które są w
trakcie prac legislacyjnych,
 nowe akty wykonawcze/rozwiązania organizacyjnoprawne wprowadzone do ustawy o pomocy społecznej,
 zastosowanie przepisów w praktyce.
WYMAGANE KWALIFIKACJE Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę 1
TRENERA SKIEROWANEGO osoby – trenera, do prowadzenia szkolenia. Wskazana
DO REALIZACJI SZKOLEŃ
osoba musi spełniać łącznie następujące warunki:
1) posiada wykształcenie wyższe,
2) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert
przeprowadziła minimum 2 szkolenia z zakresu pomocy
społecznej i/lub integracji społecznej.
3) posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie prowadzenia szkoleń dot. ustawy o pomocy
społecznej.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Poinformowanie uczestników o współfinansowaniu
PRZY REALIZACJI SPOTKAŃ
szkoleń
ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
2. Bieżące prowadzenie list obecności uczestników spotkań,
(zgodnie ze wzorem przekazanym przez zamawiającego).
3. Bieżące przekazywanie dokumentacji Zamawiającemu
po każdym przeprowadzonym szkoleniu (zestawienie
przepracowanych godzin, podpisana lista obecności
uczestników szkolenia, wypełnione przez uczestników
szkolenia testy pre i post).
ZMIANA TRENERA
Zamawiający dopuszcza zmianę trenera wskazanego w
załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Zmiany są
dopuszczalne za zgodą Zamawiającego, gdy Wykonawca, z
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MATERIAŁY DLA
UCZESTNIKÓW

przyczyn losowych zmuszony byłby zmienić wymienioną w
ofercie osobę. Zamawiający zaakceptuje proponowaną
zmianę trenera jedynie wtedy, gdy kwalifikacje i
doświadczenie proponowanej osoby będą takie same, bądź
wyższe niż osoby wymienionej w ofercie.
Materiały dla uczestników, tj. teczki, długopisy, notesy i
pendrive-y zapewnia Zamawiający.

Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od zawartej umowy na przeprowadzenie
6 odrębnych jednodniowych szkoleń nt. „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej” w
związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Akademia Pomocy Społecznej” gdy sytuacja
epidemiologiczna lub brak wystarczającej ilości osób chętnych (poniżej 10 osób) do udziału w
szkoleniach uniemożliwi jej wykonanie.
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