
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  miejsc  na  szkoleniach/kursach  dla
czynnych  zawodowo  nauczycieli  Szkoły  Podstawowej  Nr  17  w  Płocku  dla
potrzeb  realizacji  projektu  pn.:  „Podstawówka  trampoliną  do  kariery  –
kształcenie  kompetencji  kluczowych  niezbędnych  na  rynku  pracy  i
podniesienia  jakości  nauczania  w  Szkole  Podstawowej  nr  1  i  Szkole
Podstawowej  nr  17  w  Płocku”  realizowanego  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014  –  2020.  Oś
Priorytetowa X -  Edukacja dla  rozwoju regionu,  Działanie 10.1 – Edukacja
ogólna  i  przedszkolna,  Poddziałanie  10.1.1  -  Edukacja  ogólna  (w  tym  w
szkołach zawodowych).

2. Kod CPV-80000000-4. Kod CPV - 80511000-9
3. Termin realizacji zamówienia: listopad 2017r-grudzień 2017r.
4. Zamówienie podzielone jest na 2 części. 
5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
6. Podział zamówienia na poszczególne szkolenia, liczbę uczestników i tematykę/ cel

szkoleń przedstawia Tabela nr 1.
7. Niezależnie od tematyki szkolenia przekazywana wiedza ma na celu nabycie wiedzy

i umiejętności praktycznego zastosowania metod, wzbogacenia warsztatu pracy, jak
również uszczegółowienia posiadanej wiedzy pod kątem zastosowania konkretnych
metod  pracy  z  konkretnymi  uczniami.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za
udokumentowanie  wiedzy  i  kompetencji  u  uczestników  szkoleń  po  zakończeniu
szkoleń w ww. zakresie, w zależności od tematyki szkolenia.

8. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje usługę kompleksową polegającą na
zorganizowaniu  i  przeprowadzeniu  szkolenia/kursu   zgodnie  z  informacjami
zamieszczonymi w Tabeli nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, m.in. zapewnienie
sali  szkoleniowej  wyposażonej  w  sprzęt  multimedialny,  zapewnienie
wykładowcy/trenera,  zapewnienie  materiałów  dydaktycznych  dla  uczestników
szkolenia,  zapewnienie  zaświadczeń/certyfikatów  potwierdzających  ukończenie
szkolenia/kursu  wraz  z  opisem  efektów  uczenia  się  wydane  przez  uprawnione
instytucje/osoby, zapewnienie przerw kawowych dla każdego uczestnika szkolenia.
Jeżeli taka konieczność wystąpi do obowiązków wykonawcy należy zorganizowanie i
przeprowadzenie szkolenia/kursu z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
poprzez zapewnienie  sali  dydaktycznej  i  sprzętu multimedialnego  oraz materiałów
dydaktycznych dostosowanych do potrzeb tych osób.  

9. Po  zakończeniu  kursu/szkolenia  Wykonawca  dostarcza  Zamawiającemu
dokumentację  szkolenia/kursu  m.in.:  testy  wiedzy  i  kompetencji  ex-ante  i  ex-post
wraz  z  analizą  porównawczą  (analiza  wg  wzoru  Zamawiającego),  dokumenty
potwierdzające  zaliczenie  danego  kursu/szkolenia  przez  uczestników,  kopię
zaświadczeń/certyfikatów  oraz  dokumentu  potwierdzającego  odbiór
zaświadczeń/certyfikatów.

10. Szkolenia/kursy  powinny  odbywać  się  miejscu  wskazanym  przez  Wykonawcę
w odległości do 130 km od Miasta Płocka.

11. Szkolenia będą odbywać się w kwartałach wskazanych w Tabeli Nr 1. Szczegółowe
terminy  szkoleń  zostaną  zaproponowane  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  w
terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia
lub  jego  części.  Zamawiający  zaakceptuje  terminy  bądź  zgłosi  do  nich  uwagi  w



terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania harmonogramu sporządzonego przez
Wykonawcę. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o tym, że szkolenie jest
współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 –
2020.

13. Wykonawca zobowiązany jest oznaczać znakiem Unii Europejskiej oraz właściwym
dla  RPO  WM  2014-2020  znakiem  Funduszy  Europejskich  (wzór  zostanie
udostępniony przez Zamawiającego) dokumenty i materiały dla osób uczestniczących
w  szkoleniach  w  ramach  niniejszego  zamówienia,  np.  programy  szkoleń,
zaświadczenia/ certyfikaty, testy wiedzy.

14. W przypadku wykonywania w ramach projektu zadań osobiście przez Oferenta:
- obciążenie z tego wynikające,  nie może wykluczać możliwości  prawidłowej  i  efektywnej
realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie; 
-  łączne  zaangażowanie  zawodowe*  tej  osoby  w  realizację  wszystkich  projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych
z  innych  źródeł,  w  tym  środków  własnych  beneficjenta  i  innych  podmiotów,  nie  może
przekraczać 276 godzin miesięcznie;
-  wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzane protokołem sporządzonym przez tę
osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym
miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

*Limit zaangażowania zawodowego dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, 
W przypadku  stosunku  pracy  -  uwzględnia  się  liczbę  dni  roboczych  w danym miesiącu
wynikających  ze  stosunku  pracy,  przy  czym  do  limitu  wlicza  się  czas  nieobecności
pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza
się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym, 

15. Wykonawca  samozatrudniony  świadczący  usługę  osobiście  będzie  zobowiązany
przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu stosowane oświadczenie o
zaangażowaniu  w realizację  projektów  finansowanych  z  funduszy  strukturalnych  i
Funduszu Spójności  oraz działań  finansowanych  z innych  źródeł,  w tym środków
własnych  i  innych  podmiotów,  które  nie  będzie  w okresie  wykonywania  zadań  w
projekcie  przekraczać  276  godzin  miesięcznie.  Wzór  oświadczenia  zostanie
udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego

16. Z  udziału  w  postępowaniu  wyłączone  są  osoby  będące  pracownikami
Zamawiającego.

17. Wykonawca wystawi faktury po każdym odbytym szkoleniu po podpisaniu protokołu
odbioru usługi bez uwag. 




