
 
 

 

Znak sprawy: MCPS.PU/KK/4300-7/2019 

 

Załącznik nr 1 do IWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

na przygotowanie i realizację szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień 

 

Szczegółowe warunki zamówienia  

Zamówienie zostało podzielone na 8  części:  

 

Część 1 zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Przygotowanie i realizacja 6 szkoleń pn. „Profilaktyka zachowań przemocowych  

i nałogowych” wraz z obsługą logistyczną. 

 

Cel szkolenia:  

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do podejmowania profesjonalnych 

działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji rówieśniczej na terenie 

województwa mazowieckiego. 

Wykonawca powinien w programie uwzględnić, co najmniej następujące bloki tematyczne: 

Blok 1. Agresja wśród dzieci i młodzieży – podstawowe pojęcia, przyczyny emocjonalne, 

społeczno-kulturalne(w tym czynniki biopsychiczne nieprzystosowania społecznego). 

Blok 2. Uzależnienia chemiczne i behawioralne – w tym, m.in.: mechanizm uzależnienia, sygnały 

ostrzegawcze, rozmowa z młodym człowiekiem ryzykownie używającym środki psychoaktywne. 

Blok 3. Główne kierunki (strategie) przeciwdziałania agresji i przemocy  oraz uzależnień wśród 

dzieci i młodzieży. Strategie profilaktyczne np.: informacyjne, edukacyjne, interwencyjne, 

alternatyw. Rola i kształtowanie liderów młodzieżowych.  

Blok 4. Profilaktyka problemowych zachowań dzieci i młodzieży (czynniki chroniące i czynniki 

ryzyka– zachowania ryzykowne, korygowanie błędnych przekonań młodych ludzi, rozwój społeczny 

i czynnikigo zaburzające, grupy rówieśnicze-ich rola w procesie rozwoju społecznego, nauka 

komunikacji – porozumienie bez przemocy, stawianie granic, tworzenie jasnych reguł 

postępowania). Rola współpracy międzysektorowej (oświata, policja, pomoc socjalna, ochrona 

zdrowia, organizacje pozarządowe).  

Blok 5. Nauka praktycznych umiejętności społecznych: np. nauka rozmowy z tzw. 

agresywnym/przemocowym oraz nadużywającym substancji psychoaktywnych młodym 

człowiekiem  i jego rodzicem – krótka interwencja oraz z osobą poszkodowaną (ofiarą przemocy 
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czy agresji rówieśniczej) i jej rodzicami. Naukaw zakresie zapewnienia wsparcia w rozwiązywaniu 

problemów życiowych młodych ludzi.  

Blok 6. Rozwój umiejętności społecznych i wychowawczych.  

Forma zajęć i liczba godzin: 

▪ Forma zajęć m.in.: wykłady, warsztaty, konsultacje indywidualne, seminaria, itp. – przy czym 

warsztaty mają stanowić minimum 30 godzin dydaktycznych realizowanych zajęć  

w każdym szkoleniu (Zamawiający dopuszcza, żeby warsztaty stanowiły 100% zajęć  

w każdym szkoleniu tj. 40 godzin dydaktycznych).  

▪ Jedno szkolenie ma trwać 40 godzin dydaktycznych, a łączny wymiar sześciu szkoleń wynosi 

240 godzin dydaktycznych. 

▪ Każde szkolenie ma być podzielone na 2 sesje (każda po 20 godzin – 3 dni po kolei).  

▪ Za godzinę szkolenia uznaje się godzinę dydaktyczną tj. 45 minut. 

▪ Warsztaty podczas każdego szkolenia muszą być prowadzone w grupach maksymalnie  

do 15 osób, w oddzielnych salach. 

▪ Szkolenia będą odbywać się w języku polskim. 

Adresaci: 

▪ Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą np. pracownicy oświaty: nauczyciele, pedagodzy szkolni, 

psychologowie, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych/środowiskowych z terenu 

województwa mazowieckiego.  

▪ W jednym szkoleniu ma uczestniczyć maksymalnie 30 osób, jednakże Zamawiający dopuszcza, 

że liczba osób uczestniczących w jednym szkoleniu wyniesie nie mniej niż 20 osób. 

▪ W sześciu szkoleniach będzie uczestniczyć maksymalnie 180 osób. 

▪ Wszyscy uczestnicy szkoleń muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.  

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 każdego 

szkolenia (w przypadku realizacji kilku szkoleń w danej części zamówienia materiały 

szkoleniowe przekazane zostaną Zamawiającemu tylko raz przed pierwszym szkoleniem).  

▪ Wykonawca w dniu szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Przez 

jeden komplet materiałów szkoleniowych należy rozumieć materiał, w formie papierowej 

(wcześniej przesłany do akceptacji do Zamawiającego drogą elektroniczną) oraz na nośniku 

elektronicznym (np. nagrany na płytę CD/DVD, USB) z załączonym do niego notatnikiem  

i długopisem oraz testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Materiały muszą być oprawione  

i połączone w sposób trwały (np. zbindowane) - przynajmniej pierwsza strona powinna być 
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kolorowa, a pozostałe mogą mieć druk czarno – biały minimum 40 stron A4, czcionka Arial CE 

Regular – nagłówki 12 pkt, tekst jednolity -11 pkt, odstęp miedzy wierszami 1,5 pkt). Konieczne 

jest umieszczenie na pierwszej stronie kolorowego logotypu Zamawiającego,  

w formie przekazanej przez Zamawiającego oraz informacji, że szkolenie jest finansowane  

ze środków Zamawiającego, tj. Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i przeprowadzone 

jest w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

▪ 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.  

▪ Do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy logotyp 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

Harmonogram szkolenia i rekrutacja: 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązuje 

się dostarczyć Zamawiającemu w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną propozycję 

harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń będącego/będących przedmiotem umowy, którego 

wzór stanowi Załącznik 3 do umowy, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego.  

▪ Zamawiający akceptuje harmonogram realizacji szkolenia/szkoleń, w terminie  

do 10 (dziesięciu) dni roboczych przekazując Wykonawcy informację pisemnie lub drogą 

elektroniczną(e-mail). 

▪ W przypadku braku akceptacji harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń przez 

Zamawiającego Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) 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/szkoleń, Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty powtórnej odmowy akceptacji 

harmonogramu szkolenia/szkoleń. 

▪ Wykonawca po akceptacji harmonogramu dokona rekrutacji uczestników szkolenia/szkoleń  

i przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną (e-mail) listę osób zakwalifikowanych na każde 

szkolenie w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym terminem 

każdego szkolenia. 
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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.  

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– wszystkiez dostępem do światła dziennego, 

wyposażone w niezbędny do prowadzenia szkoleń sprzęt, w szczególności: laptop/rzutnik 

multimedialny, ekran, odpowiednie nagłośnienie, flip-chart wraz pisakami. 

 

Wykonawca zapewni również noclegi dla nie mniej niż 70% uczestników każdego szkolenia –  

w pokojach jednoosobowych lub/i dwuosobowych z łazienkami oraz wyżywienie 

i serwis kawowy tj. 

▪ 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 najmniej2% zawartości tłuszczu), cytrynę pokrojoną  

w plastry,soki owocowe w dzbankach o pojemności 1 litra – 2 rodzaje,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,trzy rodzaje ciast 

domowych,świeże owoce – co najmniej 3 rodzaje; 

▪ śniadanie – według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, 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 

(w przypadku, gdy szkolenie zaczyna się w godzinach popołudniowych tj. po godzinie 12.00. 

Wykonawca musi zapewnić uczestnikom pierwszego dnia szkolenia obiad, a gdy szkolenie 

kończy się po południu tj. po godzinie 12.00. Wykonawca zobligowany jest również  

do zapewnienia obiadu na koniec szkolenia/sesji szkoleniowej); 

▪ kolacja – według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, zapewniając 

jeden ciepły posiłek. 

Każdy posiłek musi zawierać propozycje dań mięsnych i wegetariańskich. 
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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 2018 r. poz. 1541). 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. 

Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę w miejscu prowadzenia szkolenia, tj. do dyspozycji 

uczestników szkoleń musi pozostawać zawsze jeden pracownik Wykonawcy, do zadań tej osoby 

należeć będzie m.in.dbanie o rejestrację uczestników szkolenia oraz przestrzeganie godzin 

prowadzenia zajęć, czy wydawania posiłków o odpowiednich porach. 

Uczestnictwo w szkoleniu osoby niepełnosprawnej: 

W przypadku uczestnictwa w danej grupie szkoleniowej osoby niepełnosprawnej, szkolenia muszą 

być prowadzone w pomieszczeniach w pełni dla niej dostępnych. 

Transport:  

Wszyscy uczestnicy szkoleń oraz kadra trenerska, organizacyjna dojeżdżają na szkolenia  

na koszt własny.  

Termin realizacji zamówienia:  

▪ Do dnia 30 listopada 2019 r. 

▪ Dokładne daty szkoleń zostaną wskazane, po podpisaniu umowy, w harmonogramie realizacji 

szkoleń stanowiącym Załącznik 3 do umowy. 

▪ Każde szkolenie powinno odbyć się w dniach roboczych: od poniedziałku do piątku.  

Za dzień roboczy uważa się każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

Miejsce realizacji zamówienia: teren województwa mazowieckiego. 

Zakończenie szkolenia: 

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

tj. krótkim testem sprawdzającym nabytą wiedzę (Wykonawca zobligowany jest dołączyć wzór 

testu Zamawiającemu do wzoru materiałów szkoleniowych). Po pozytywnym zaliczeniu 

szkolenia zostanie wydane osobom szkolonym dokument potwierdzający ukończenie szkolenia, 

tj. zaświadczenie.  
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▪ ZAŚWIADCZENIA: Zamawiający do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy przekaże 

(dopuszczalna droga mailowa) Wykonawcy wzór zaświadczenia. Wykonawca zobowiązuje się 

powielić zaświadczenia 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 (dopuszczalna droga mailowa), które Wykonawca zobowiązuje się 

powielić dla wszystkich uczestników szkolenia/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. 

Sprawozdawczość: 

▪ Wykonawca obowiązany będzie do gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją 

szkolenia/szkoleń (np. listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych- dopuszcza się, 

żeby była to jedna lista oraz listy osób nocujących). 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięć) dni roboczych od daty zakończenia każdego szkolenia 

realizowanego w ramach części przedmiotowego zamówienia ma obowiązek złożenia 

sprawozdania, którego wzór stanowi Załącznik 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).  

 

Część 2 zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Przygotowanie i realizacja 3 szkoleń pn. „Praca z młodzieżą w świetlicy 

socjoterapeutycznej/środowiskowej” wraz z obsługą logistyczną.  

 

Cel szkolenia:  

Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą osób pracujących  

w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej w województwie mazowieckim. 

 

Wykonawca powinien w programie uwzględnić co najmniej następujące bloki tematyczne: 

Blok 1. Socjoterapia – metoda pracy. 
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Blok 2. Program zajęć socjoterapeutycznych. 

Blok3. Organizacja świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej, w tymprowadzeniedokumentacji. 

Blok4.Umiejętności praktyczne w pracy z dzieckiem w kontakcie grupowym, jak  

i indywidualnym. 

Forma zajęć i liczba godzin: 

▪ Łączny wymiar jednego szkolenia to 60 godzin dydaktycznych, a łączny wymiar trzech szkoleń 

to 180 godzin dydaktycznych. 

▪ Każde szkolenie musi być prowadzone w trzech trzydniowych sesjach (3 razy - 3 dni po kolei). 

▪ Forma zajęć m.in.: wykłady, warsztaty, prezentacje, seminaria itp. – przy czym warsztaty mają 

stanowić minimum 50 godzin dydaktycznych realizowanych zajęć w każdym szkoleniu 

(Zamawiający dopuszcza, żeby warsztaty stanowiły 100% zajęć w każdym szkoleniu  

tj.60 godzin dydaktycznych).  

▪ Za godzinę szkolenia uznaje się godzinę dydaktyczną tj. 45 minut. 

▪ Zamawiający wymaga, żeby zajęcia warsztatowe podczas każdego szkolenia były prowadzone 

w grupach maksymalnie do 15 osób, w oddzielnych salach. 

Adresaci: 

▪ Pracownicy świetlic socjoterapeutycznych/środowiskowychoraz osoby zawodowo zajmujące się 

pomocą dzieciom lub pracujące z dziećmi, jak również przedstawiciele instytucji zajmujących 

się rozwiązywaniem problemów społecznych z terenu województwa mazowieckiego. 

▪ W jednym szkoleniu ma uczestniczyć maksymalnie 30 osób, jednakże Zamawiający dopuszcza, 

że liczba osób uczestniczących w jednym szkoleniu wyniesie nie mniej niż 20 osób. 

▪ W trzech szkoleniach będzie uczestniczyć maksymalnie 90 osób. 

▪ Wszyscy uczestnicy szkoleń muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego. 

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 każdego 

szkolenia (w przypadku realizacji kilku szkoleń w danej części zamówienia materiały 

szkoleniowe przekazane zostaną Zamawiającemu tylko raz przed pierwszym szkoleniem).  

▪ Wykonawca w dniu szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Przez 

jeden komplet materiałów szkoleniowych należy rozumieć materiał, w formie papierowej 

(wcześniej przesłany do akceptacji do Zamawiającego drogą elektroniczną) oraz na nośniku 

elektronicznym (np. nagrany na płytę CD/DVD, USB) z załączonym do niego notatnikiem  

i długopisem oraz testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Materiały muszą być oprawione  

i połączone w sposób trwały (np. zbindowane) - przynajmniej pierwsza strona powinna być 
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kolorowa, a pozostałe mogą mieć druk czarno – biały minimum 40 stron A4, czcionka Arial CE 

Regular – nagłówki 12 pkt, tekst jednolity -11 pkt, odstęp miedzy wierszami 1,5 pkt). Konieczne 

jest umieszczenie na pierwszej stronie kolorowego logotypu Zamawiającego,  

w formie przekazanej przez Zamawiającego oraz informacji, że szkolenie jest finansowane ze 

środków Zamawiającego, tj. Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i przeprowadzone jest 

w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

▪ 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.  

▪ Do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy logotyp 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

Harmonogram szkolenia i rekrutacja: 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązuje 

się dostarczyć Zamawiającemu w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną propozycję 

harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń będącego/będących przedmiotem umowy, którego 

wzór stanowi Załącznik 3 do umowy, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego 

▪ Zamawiający akceptuje harmonogram realizacji szkolenia/szkoleń, w terminie  

do 10 (dziesięciu) dni roboczych przekazując Wykonawcy informację pisemnie lub drogą 

elektroniczną (e-mail). 

▪ W przypadku braku akceptacji harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń przez 

Zamawiającego Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) 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/szkoleń, Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty powtórnej odmowy akceptacji 

harmonogramu szkolenia/szkoleń. 

▪ Wykonawca po akceptacji harmonogramu dokona rekrutacji uczestników szkolenia/szkoleń  

i przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną (e-mail) listę osób zakwalifikowanych  

na każde szkolenie w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym 

terminem każdego szkolenia. 
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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.  

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 pisakami. 

 

Wykonawca zapewni również noclegi dla nie mniej niż 70% uczestników każdego szkolenia –  

w pokojach jednoosobowych lub/i dwuosobowych z łazienkami oraz wyżywienie i serwis 

kawowy tj. 

▪ 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 najmniej2% zawartości tłuszczu), cytrynę pokrojoną w plastry,soki 

owocowe w dzbankach o pojemności 1 litra – 2 rodzaje,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,trzy rodzaje ciast domowych,świeże owoce –  

co najmniej 3 rodzaje; 

▪ śniadanie – według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, 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(w przypadku, gdy 

szkolenie zaczyna się w godzinach popołudniowych tj. po godzinie 12.00. Wykonawca musi 

zapewnić uczestnikom pierwszego dnia szkolenia obiad, a gdy szkolenie kończy się po południu 

tj. po godzinie 12.00. Wykonawca zobligowany jest również do zapewnienia obiadu na koniec 

szkolenia/sesji szkoleniowej); 

▪ kolacja– według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, zapewniając jeden 

ciepły posiłek. 

 



 
 
 
 

10 
 

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 2018 r. poz. 1541). 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. 

 

Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę w miejscu prowadzenia szkolenia, tj. do dyspozycji 

uczestników szkoleń musi pozostawać zawsze jeden pracownik Wykonawcy, do zadań tej osoby 

należeć będzie m.in.dbanie o rejestrację uczestników szkolenia oraz przestrzeganie godzin 

prowadzenia zajęć, czy wydawania posiłków o odpowiednich porach. 

Uczestnictwo w szkoleniu osoby niepełnosprawnej: 

W przypadku uczestnictwa w danej grupie szkoleniowej osoby niepełnosprawnej, szkolenia muszą 

być prowadzone w pomieszczeniach w pełni dla niej dostępnych. 

Transport:  

Wszyscy uczestnicy szkoleń oraz kadra trenerska, organizacyjna dojeżdżają na szkolenia  

na koszt własny.  

Termin realizacji zamówienia:  

▪ Do dnia 30 listopada 2019 r. 

▪ Każde szkolenie powinno odbyć się w dniach roboczych: od poniedziałku do piątku.  

Za dzień roboczy uważa się każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy 

▪ Dokładne daty szkoleń zostaną wskazane, po podpisaniu umowy, w harmonogramie realizacji 

szkoleń stanowiącym Załącznik 3 do umowy. 

Miejsce realizacji zamówienia: teren województwa mazowieckiego. 

Zakończenie szkolenia: 

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

tj. krótkim testem sprawdzającym nabytą wiedzę (Wykonawca zobligowany jest dołączyć wzór 

testu Zamawiającemu do wzoru materiałów szkoleniowych). Po pozytywnym zaliczeniu 
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szkolenia zostanie wydane 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 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 (dopuszczalna droga mailowa), które Wykonawca zobowiązuje się 

powielić dla wszystkich uczestników szkolenia/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. 

Sprawozdawczość: 

▪ Wykonawca obowiązany będzie do gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją 

szkolenia/szkoleń (np. listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych- dopuszcza się, 

żeby była to jedna lista oraz listy osób nocujących). 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięć) dni roboczych od daty zakończenia każdego szkolenia 

realizowanego w ramach części przedmiotowego zamówienia ma obowiązek złożenia 

sprawozdania, którego wzór stanowi Załącznik 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).  

 

Część 3 zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Przygotowanie i realizacja 5 szkoleń pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego  

w profilaktyce uzależnień” wraz z obsługą logistyczną. 

 

Cel szkolenia:  

Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności osób zajmujących się profilaktyką i terapią 

uzależnień z terenu województwa mazowieckiego w zakresie stosowania metody dialogu 

motywującego.  
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Wykonawca powinien w programie uwzględnić co najmniej następujące bloki tematyczne: 

Blok 1. Dialog motywujący – metoda skutecznego pomagania. 

Blok 2. Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym. 

Blok 3. Fazy zmiany oraz uzależnienie. 

Blok 4. Zastosowanie i skuteczność dialogu motywacyjnego.  

Forma zajęć i liczba godzin: 

▪ Łączny wymiar jednego szkolenia to 20 godzin dydaktycznych, a łączny wymiar pięciu szkoleń 

to 100 godzin dydaktycznych. 

▪ Każde szkolenie ma trwać 3 dni (po kolei) 

▪ Forma zajęć: warsztaty mają stanowić 100% zajęć w każdym szkoleniu, czyli 20 godzin 

dydaktycznych. 

▪ Za godzinę szkolenia uznaje się godzinę dydaktyczną tj. 45 minut. 

▪ Zamawiający wymaga, żeby zajęcia warsztatowe podczas każdego szkolenia były prowadzone 

w grupach maksymalnie do 15 osób, w oddzielnych salach. 

▪ Szkolenia mają się odbywać w języku polskim. 

Adresaci: 

▪ Osoby zajmujące się zawodowo profilaktyką i terapią uzależnień z terenu województwa 

mazowieckiego.  

▪ W jednym szkoleniu ma uczestniczyć maksymalnie 30 osób, jednakże Zamawiający dopuszcza, 

że liczba osób uczestniczących w jednym szkoleniu wyniesie nie mniej niż 20 osób. 

▪ W pięciu szkoleniach będzie uczestniczyć maksymalnie 150 osób. 

▪ Wszyscy uczestnicy szkoleń muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.  

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 każdego 

szkolenia (w przypadku realizacji kilku szkoleń w danej części zamówienia materiały 

szkoleniowe przekazane zostaną Zamawiającemu tylko raz przed pierwszym szkoleniem).  

▪ Wykonawca w dniu szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Przez 

jeden komplet materiałów szkoleniowych należy rozumieć materiał, w formie papierowej 

(wcześniej przesłany do akceptacji do Zamawiającego drogą elektroniczną) oraz na nośniku 

elektronicznym (np. nagrany na płytę CD/DVD, USB) z załączonym do niego notatnikiem  

i długopisem oraz testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Materiały muszą być oprawione  

i połączone w sposób trwały (np. zbindowane) - przynajmniej pierwsza strona powinna być 

kolorowa, a pozostałe mogą mieć druk czarno – biały minimum 40 stron A4, czcionka Arial CE 
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Regular – nagłówki 12 pkt, tekst jednolity -11 pkt, odstęp miedzy wierszami 1,5 pkt). Konieczne 

jest umieszczenie na pierwszej stronie kolorowego logotypu Zamawiającego,  

w formie przekazanej przez Zamawiającego oraz informacji, że szkolenie jest finansowane  

ze środków Zamawiającego, tj. Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i przeprowadzone 

jest w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

▪ 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.  

▪  Do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy logotyp 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

Harmonogram szkolenia i rekrutacja: 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązuje 

się dostarczyć Zamawiającemu w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną propozycję 

harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń będącego/będących przedmiotem umowy, którego 

wzór stanowi Załącznik 3 do umowy, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego.  

▪ Zamawiający akceptuje harmonogram realizacji szkolenia/szkoleń, w terminie  

do 10 (dziesięciu) dni roboczych przekazując Wykonawcy informację pisemnie lub drogą 

elektroniczną(e-mail). 

▪ W przypadku braku akceptacji harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń przez 

Zamawiającego Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) 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/szkoleń, Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty powtórnej odmowy akceptacji 

harmonogramu szkolenia/szkoleń. 

▪ Wykonawca po akceptacji harmonogramu dokona rekrutacji uczestników szkolenia/szkoleń  

i przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną (e-mail) listę osób zakwalifikowanych  

na każde szkolenie w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym 

terminem każdego szkolenia. 

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.  
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Termin realizacji zamówienia:  

▪ Do dnia 30 listopada 2019 r. 

▪ Dokładne daty szkoleń zostaną wskazane, po podpisaniu umowy, w harmonogramie realizacji 

szkoleń stanowiącym Załącznik 3 do umowy. 

▪ Każde szkolenie powinno odbyć się w dniach roboczych: od poniedziałku do piątku.  

Za dzień roboczy uważa się każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

Miejsce realizacji zamówienia: teren województwa mazowieckiego. 

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– wszystkiez dostępem do światła dziennego, 

wyposażone w niezbędny do prowadzenia szkoleń sprzęt, w szczególności: laptop/rzutnik 

multimedialny, ekran, odpowiednie nagłośnienie, flip-chart wraz pisakami. 

 

Wykonawca zapewni również noclegi dla nie mniej niż 70% uczestników każdego szkolenia –  

w pokojach jednoosobowych lub/i dwuosobowych z łazienkami oraz wyżywienie i serwis kawowytj. 

▪ 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 najmniej2% zawartości tłuszczu), cytrynę pokrojoną w plastry,soki 

owocowe w dzbankach o pojemności 1 litra – 2 rodzaje,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,trzy rodzaje ciast domowych,świeże owoce –  

co najmniej 3 rodzaje; 

▪ śniadanie – według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, 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(w przypadku, gdy 

szkolenie zaczyna się w godzinach popołudniowych  tj. po godzinie 12.00. Wykonawca musi 

zapewnić uczestnikom pierwszego dnia szkolenia obiad, a gdy szkolenie kończy się po południu 

tj. po godzinie 12.00. Wykonawca zobligowany jest również do zapewnienia obiadu na koniec 

szkolenia/sesji szkoleniowej); 
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▪ 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 2018 r. poz. 1541). 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. 

Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę w miejscu prowadzenia szkolenia, tj. do dyspozycji 

uczestników szkoleń musi pozostawać zawsze jeden pracownik Wykonawcy, do zadań tej osoby 

należeć będzie m.in.dbanie o rejestrację uczestników szkolenia oraz przestrzeganie godzin 

prowadzenia zajęć, czy wydawania posiłków o odpowiednich porach. 

Uczestnictwo w szkoleniu osoby niepełnosprawnej: 

W przypadku uczestnictwa w danej grupie szkoleniowej osoby niepełnosprawnej, szkolenia muszą 

być prowadzone w pomieszczeniach w pełni dla niej dostępnych. 

Transport:  

Wszyscy uczestnicy szkoleń oraz kadra trenerska, organizacyjna dojeżdżają na szkolenia  

na koszt własny.  

Zakończenie szkolenia: 

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

tj. krótkim testem sprawdzającym nabytą wiedzę (Wykonawca zobligowany jest dołączyć wzór 

testu Zamawiającemu do wzoru materiałów szkoleniowych). Po pozytywnym zaliczeniu 

szkolenia zostanie wydane 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 szkoleń i rozdać je uczestnikom po 
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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 (dopuszczalna droga mailowa), które Wykonawca zobowiązuje się 

powielić dla wszystkich uczestników szkolenia/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. 

Sprawozdawczość: 

▪ Wykonawca obowiązany będzie do gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją 

szkolenia/szkoleń (np. listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych- dopuszcza się, 

żeby była to jedna lista oraz listy osób nocujących). 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięć) dni roboczych od daty zakończenia każdego szkolenia 

realizowanego w ramach części przedmiotowego zamówienia ma obowiązek złożenia 

sprawozdania, którego wzór stanowi Załącznik 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).  

 

Część 4 zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Przygotowanie i realizacja 7 szkoleń pn. „Stres i wypalenie zawodowe u osób pracujących  

z osobami uzależnionymi i ich rodzinami” wraz z obsługą logistyczną. 

 

Cel szkolenia:   

Dostarczenie wiedzy nt. stresu i wypalenia zawodowego oraz rozwój kompetencji miękkich 

pracowników służb społecznych związanych z wykonywaniem pracy. 

Wykonawca powinien w programie uwzględnić, co najmniej następujące bloki tematyczne: 

Blok 1. Stres – źródła, mechanizmy, fazy, skutki przewlekłego stresu (ryzyko choroby). 

Blok 2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem - nauka konkretnych technik 

(mindfulness, trening autogenny Schultza, trening Jacobsona- progresywna relaksacja mięśni, 

techniki samoregulacji). 
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Blok 3. Stres w pracy i zespół wypalenia zawodowego u osób zajmujących się zawodowo 

profilaktyką i/lub terapią uzależnień. 

Blok 4. Radzenie sobie z trudnymi emocjami - złością, lękiem, smutkiem. 

Blok 5. Zasoby odporności na stres - behawioralne, fizyczne, społeczne i psychologiczne. 

Forma zajęć i liczba godzin: 

▪ Łączny wymiar jednego szkolenia to 20 godzin dydaktycznych, a łączny wymiar siedmiu szkoleń 

to 140 godzin dydaktycznych. 

▪ Każde szkolenie musi być prowadzone przez 3 dni (po kolei). 

▪ Forma zajęć m.in.: wykłady, warsztaty, konsultacje indywidualne, seminaria itp. – przy czym 

warsztaty mają stanowić minimum 15 godzin dydaktycznych realizowanych zajęć w każdym 

szkoleniu (Zamawiający dopuszcza żeby warsztaty stanowiły 100% zajęć w każdym szkoleniu 

tj. 20 godzin dydaktycznych).  

▪ Za godzinę szkolenia uznaje się godzinę dydaktyczną tj. 45 minut. 

▪ Zamawiający wymaga, żeby zajęcia warsztatowe podczas każdego szkolenia były prowadzone 

w grupach maksymalnie do 15 osób, w oddzielnych salach. 

▪ Szkolenia będą się odbywać w języku polskim.  

Adresaci: 

▪ Osoby zawodowo zajmujące się profilaktyką uzależnień, pracujące z osobami uzależnionymi/ 

współuzależnionymi. 

▪ W jednym szkoleniu ma uczestniczyć maksymalnie 30 osób, jednakże Zamawiający dopuszcza, 

że liczba osób uczestniczących w jednym szkoleniu wyniesie nie mniej  

niż 20 osób. 

▪ W siedmiu szkoleniach będzie uczestniczyć maksymalnie 210 osób. 

▪ Wszyscy uczestnicy szkoleń muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.  

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 każdego 

szkolenia (w przypadku realizacji kilku szkoleń w danej części zamówienia materiały 

szkoleniowe przekazane zostaną Zamawiającemu tylko raz przed pierwszym szkoleniem).  

▪ Wykonawca w dniu szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Przez 

jeden komplet materiałów szkoleniowych należy rozumieć materiał, w formie papierowej 

(wcześniej przesłany do akceptacji do Zamawiającego drogą elektroniczną) oraz na nośniku 

elektronicznym (np. nagrany na płytę CD/DVD, USB) z załączonym do niego notatnikiem  

i długopisem oraz testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Materiały muszą być oprawione  
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i połączone w sposób trwały (np. zbindowane) - przynajmniej pierwsza strona powinna być 

kolorowa, a pozostałe mogą mieć druk czarno – biały minimum 40 stron A4, czcionka Arial CE 

Regular – nagłówki 12 pkt, tekst jednolity -11 pkt, odstęp miedzy wierszami 1,5 pkt). Konieczne 

jest umieszczenie na pierwszej stronie kolorowego logotypu Zamawiającego,  

w formie przekazanej przez Zamawiającego oraz informacji, że szkolenie jest finansowane  

ze środków Zamawiającego, tj. Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i przeprowadzone 

jest w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

▪ 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.  

▪ Do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy logotyp 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

Harmonogram szkolenia i rekrutacja: 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązuje 

się dostarczyć Zamawiającemu w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną propozycję 

harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń będącego/będących przedmiotem umowy, którego 

wzór stanowi Załącznik 3 do umowy, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego.  

▪ Zamawiający akceptuje harmonogram realizacji szkolenia/szkoleń, w terminie  

do 10 (dziesięciu) dni roboczych przekazując Wykonawcy informację pisemnie lub drogą 

elektroniczną(e-mail). 

▪ W przypadku braku akceptacji harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń przez 

Zamawiającego Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) 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/szkoleń, Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty powtórnej odmowy akceptacji 

harmonogramu szkolenia/szkoleń. 

▪ Wykonawca po akceptacji harmonogramu dokona rekrutacji uczestników szkolenia/szkoleń 

i przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną (e-mail) listę osób zakwalifikowanych na każde 

szkolenie w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym terminem 

każdego szkolenia. 
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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.  

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– wszystkiez dostępem do światła dziennego, 

wyposażone w niezbędny do prowadzenia szkoleń sprzęt, w szczególności: laptop/rzutnik 

multimedialny, ekran, odpowiednie nagłośnienie, flip-chart wraz pisakami. 

 

Wykonawca zapewni również noclegi dla nie mniej niż 70% uczestników każdego szkolenia –  

w pokojach jednoosobowych lub/i dwuosobowych z łazienkami oraz wyżywienie 

 i serwis kawowy tj. 

▪ 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 najmniej2% zawartości tłuszczu), cytrynę pokrojoną w plastry,soki 

owocowe w dzbankach o pojemności 1 litra – 2 rodzaje,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,trzy rodzaje ciast domowych,świeże owoce – co 

najmniej 3 rodzaje; 

▪ śniadanie – według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, 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(w przypadku, gdy 

szkolenie zaczyna się w godzinach popołudniowych  tj. po godzinie 12.00. Wykonawca musi 

zapewnić uczestnikom pierwszego dnia szkolenia obiad, a gdy szkolenie kończy się po 

południu tj. po godzinie 12.00. Wykonawca zobligowany jest również do zapewnienia obiadu 

na koniec szkolenia/sesji szkoleniowej); 

▪ kolacja – według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, zapewniając 

jeden ciepły posiłek. 

Każdy posiłek musi zawierać propozycje dań mięsnych i wegetariańskich. 
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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 2018 r. poz. 1541). 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. 

 

Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę w miejscu prowadzenia szkolenia, tj. do dyspozycji 

uczestników szkoleń musi pozostawać zawsze jeden pracownik Wykonawcy, do zadań tej osoby 

należeć będzie m.in.dbanie o rejestrację uczestników szkolenia oraz przestrzeganie godzin 

prowadzenia zajęć, czy wydawania posiłków o odpowiednich porach. 

Uczestnictwo w szkoleniu osoby niepełnosprawnej: 

W przypadku uczestnictwa w danej grupie szkoleniowej osoby niepełnosprawnej, szkolenia muszą 

być prowadzone w pomieszczeniach w pełni dla niej dostępnych. 

Transport:  

Wszyscy uczestnicy szkoleń oraz kadra trenerska, organizacyjna dojeżdżają na szkolenia  

na koszt własny.  

Termin realizacji zamówienia:  

▪ Do dnia 30 listopada 2019 r. 

▪ Dokładne daty szkoleń zostaną wskazane, po podpisaniu umowy, w harmonogramie realizacji 

szkoleń stanowiącym Załącznik 3 do umowy. 

▪ Każde szkolenie powinno odbyć się w dniach roboczych: od poniedziałku do piątku.  

Za dzień roboczy uważa się każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

Miejsce realizacji zamówienia:  teren województwa mazowieckiego.  

Zakończenie szkolenia: 

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

tj. krótkim testem sprawdzającym nabytą wiedzę (Wykonawca zobligowany jest dołączyć wzór 

testu Zamawiającemu do wzoru materiałów szkoleniowych). Po pozytywnym zaliczeniu 

szkolenia zostanie wydane osobom szkolonym dokument potwierdzający ukończenie szkolenia, 

tj. zaświadczenie.  
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▪ ZAŚWIADCZENIA: Zamawiający do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy przekaże 

(dopuszczalna droga mailowa) Wykonawcy wzór zaświadczenia. Wykonawca zobowiązuje się 

powielić zaświadczenia 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 (dopuszczalna droga mailowa), które Wykonawca zobowiązuje się 

powielić dla wszystkich uczestników szkolenia/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. 

Sprawozdawczość: 

▪ Wykonawca obowiązany będzie do gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją 

szkolenia/szkoleń (np. listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych- dopuszcza się, 

żeby była to jedna lista oraz listy osób nocujących). 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięć) dni roboczych od daty zakończenia każdego szkolenia 

realizowanego w ramach części przedmiotowego zamówienia ma obowiązek złożenia 

sprawozdania, którego wzór stanowi Załącznik 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).  

 

Część 5 zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Przygotowanie i realizacja 5 szkoleń pn. :„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  

z problemem alkoholowym” wraz z obsługą logistyczną.  

 

Cel szkolenia: Zwiększenie kompetencji służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problem alkoholowym.  

Wykonawca powinien w programie uwzględnić, co najmniej następujące bloki tematyczne: 

Blok 1. Zjawisko przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym – sytuacja psychologiczna osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Blok 2. Procedura „Niebieskie Karty”. 
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Blok 3. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy. 

Forma zajęć i liczba godzin: 

▪ Łączny wymiar jednego szkolenia to 20 godzin dydaktycznych, a łączny wymiar pięciu szkoleń 

to 100 godzin dydaktycznych. 

▪ Każde szkolenie ma trwać 3 dni (po kolei). 

▪ Forma zajęć m.in.: wykłady, warsztaty, seminaria, itp. – przy czym warsztaty mają stanowić 

minimum 14 godzin dydaktycznych realizowanych zajęć w każdym szkoleniu (Zamawiający 

dopuszcza, żeby warsztaty w jednym szkoleniu stanowiły 100% zajęć tj.20 godzin 

dydaktycznych). 

▪ Zamawiający wymaga, żeby warsztaty podczas każdego szkolenia muszą być prowadzone  

w grupach maksymalnie do 15 osób, w oddzielnych salach. 

▪ Za godzinę szkolenia uznaje się godzinę dydaktyczną tj. 45 minut. 

▪ Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim.  

Adresaci:  

▪ Przedstawiciele instytucji/organizacji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w województwie mazowieckim - pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, oświaty, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości ochrony zdrowia, GKRPA, 

sanepidu, przedstawiciele instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz przedstawiciele 

organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, w tym też 

przemocy w rodzinie. 

▪ W każdym szkoleniu ma uczestniczyć maksymalnie 30 osób, jednakże Zamawiający 

dopuszcza, że liczba osób uczestniczących w każdym szkoleniu wyniesie nie mniej  

niż 20 osób. 

▪ W pięciu szkoleniach będzie uczestniczyć maksymalnie 150 osób. 

▪ Wszyscy uczestnicy szkoleń muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.  

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 każdego 

szkolenia (w przypadku realizacji kilku szkoleń w danej części zamówienia materiały 

szkoleniowe przekazane zostaną Zamawiającemu tylko raz przed pierwszym szkoleniem).  

▪ Wykonawca w dniu szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Przez 

jeden komplet materiałów szkoleniowych należy rozumieć materiał, w formie papierowej 

(wcześniej przesłany do akceptacji do Zamawiającego drogą elektroniczną) oraz na nośniku 

elektronicznym (np. nagrany na płytę CD/DVD, USB) z załączonym do niego notatnikiem 
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i długopisem oraz testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Materiały muszą być oprawione  

i połączone w sposób trwały (np. zbindowane) - przynajmniej pierwsza strona powinna być 

kolorowa, a pozostałe mogą mieć druk czarno – biały minimum 40 stron A4, czcionka Arial CE 

Regular – nagłówki 12 pkt, tekst jednolity - 11 pkt, odstęp miedzy wierszami 1,5 pkt). Konieczne 

jest umieszczenie na pierwszej stronie kolorowego logotypu Zamawiającego,  

w formie przekazanej przez Zamawiającego oraz informacji, że szkolenie jest finansowane  

ze środków Zamawiającego, tj. Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i przeprowadzone 

jest w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

▪ 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.  

▪  Do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy logotyp 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

Harmonogram szkolenia i rekrutacja: 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązuje 

się dostarczyć Zamawiającemu w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną propozycję 

harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń będącego/będących przedmiotem umowy, którego 

wzór stanowi Załącznik 3 do umowy, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego.  

▪ Zamawiający akceptuje harmonogram realizacji szkolenia/szkoleń, w terminie  

do 10 (dziesięciu) dni roboczych przekazując Wykonawcy informację pisemnie lub drogą 

elektroniczną(e-mail). 

▪ W przypadku braku akceptacji harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń przez 

Zamawiającego Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) 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/szkoleń, Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty powtórnej odmowy akceptacji 

harmonogramu szkolenia/szkoleń. 

▪ Wykonawca po akceptacji harmonogramu dokona rekrutacji uczestników szkolenia/szkoleń  

i przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną (e-mail) listę osób zakwalifikowanych  

na każde szkolenie w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym 

terminem każdego szkolenia. 
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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.  

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– wszystkiez dostępem do światła 

dziennego, wyposażone w niezbędny do prowadzenia szkoleń sprzęt, w szczególności: 

laptop/rzutnik multimedialny, ekran, odpowiednie nagłośnienie, flip-chart wraz pisakami. 

 

Wykonawca zapewni również noclegi dla nie mniej niż 70% uczestników każdego szkolenia –  

w pokojach jednoosobowych lub/i dwuosobowych z łazienkami oraz wyżywienie 

i serwis kawowy tj. 

▪ 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 najmniej2% zawartości tłuszczu), cytrynę pokrojoną w plastry,soki 

owocowe w dzbankach o pojemności 1 litra – 2 rodzaje,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,trzy rodzaje ciast domowych,świeże owoce 

– co najmniej 3 rodzaje; 

▪ śniadanie – według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, 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 

(w przypadku, gdy szkolenie zaczyna się w godzinach popołudniowych tj. po godzinie 12.00. 

Wykonawca musi zapewnić uczestnikom pierwszego dnia szkolenia obiad, a gdy szkolenie 

kończy się po południu tj. po godzinie 12.00. Wykonawca zobligowany jest również  

do zapewnienia obiadu na koniec szkolenia/sesji szkoleniowej); 

▪ kolacja - według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, zapewniając jeden 

ciepły posiłek. 

Każdy posiłek musi zawierać propozycje dań mięsnych i wegetariańskich. 
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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 2018 r. poz. 1541). 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. 

 

Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę w miejscu prowadzenia szkolenia, tj. do dyspozycji 

uczestników szkoleń musi pozostawać zawsze jeden pracownik Wykonawcy, do zadań tej osoby 

należeć będzie m.in.dbanie o rejestrację uczestników szkolenia oraz przestrzeganie godzin 

prowadzenia zajęć, czy wydawania posiłków o odpowiednich porach. 

Uczestnictwo w szkoleniu osoby niepełnosprawnej: 

W przypadku uczestnictwa w danej grupie szkoleniowej osoby niepełnosprawnej, szkolenia muszą 

być prowadzone w pomieszczeniach w pełni dla niej dostępnych. 

Transport:  

Wszyscy uczestnicy szkoleń oraz kadra trenerska, organizacyjna dojeżdżają na szkolenia  

na koszt własny.  

Termin realizacji zamówienia:  

▪ Do dnia 30 listopada 2019 r. 

▪ Dokładne daty szkoleń zostaną wskazane, po podpisaniu umowy, w harmonogramie realizacji 

szkoleń stanowiącym Załącznik 3 do umowy. 

▪ Każde szkolenie powinno odbyć się w dniach roboczych: od poniedziałku do piątku.  

Za dzień roboczy uważa się każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem  

dni ustawowo wolnych od pracy. 

Miejsce realizacji zamówienia: teren województwa mazowieckiego.  

Zakończenie szkolenia: 

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

umiejętności tj. krótkim testem sprawdzającym nabytą wiedzę (Wykonawca zobligowany jest 

dołączyć wzór testu Zamawiającemu do wzoru materiałów szkoleniowych). Po pozytywnym 

zaliczeniu szkolenia zostanie wydane osobom szkolonym dokument potwierdzający ukończenie 

szkolenia, tj. zaświadczenie.  
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▪ ZAŚWIADCZENIA: Zamawiający do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy przekaże 

(dopuszczalna droga mailowa) Wykonawcy wzór zaświadczenia. Wykonawca zobowiązuje się 

powielić zaświadczenia 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 (dopuszczalna droga mailowa), które Wykonawca zobowiązuje się 

powielić dla wszystkich uczestników szkolenia/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. 

Sprawozdawczość: 

▪ Wykonawca obowiązany będzie do gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją 

szkolenia/szkoleń (np. listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych- dopuszcza się, 

żeby była to jedna lista oraz listy osób nocujących). 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięć) dni roboczych od daty zakończenia każdego szkolenia 

realizowanego w ramach części przedmiotowego zamówienia ma obowiązek złożenia 

sprawozdania, którego wzór stanowi Załącznik 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).  

 

Część 6 zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przygotowanie i realizacja 2 szkoleń pn. „Pomoc psychologiczna  

i psychoterapeutyczna dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie  

lub uzależnionych” wraz z obsługą logistyczną. 

Cel szkolenia:  

Zwiększenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli lecznictwa odwykowego, osób zajmujących się 

profilaktyką uzależnień, jak też osób pracujących z osobami uzależnionymi/współuzależnionymi  

z terenu województwa mazowieckiego na temat skutecznych metod pracy z dorosłymi członkami 

rodzin osób pijących szkodliwie lub uzależnionych. 
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Wykonawca powinien w programie uwzględnić, co najmniej następujące bloki tematyczne: 

Blok 1. Uzależnienie, picie ryzykowne i szkodliwe – strategie pomocy. 

Blok 2. Rodzina z problemem alkoholowym i współuzależnienie, syndrom DDA – pomoc 

psychologiczna (terapia indywidualna i grupowa) i prawna. 

Blok 3. Metody zapobiegania nawrotom. 

Forma zajęć i liczba godzin: 

▪ Łączny wymiar jednego szkolenia to 20 godzin dydaktycznych (3 dni po kolei),  

a łączny wymiar dwóch szkoleń to 40 godzin dydaktycznych. 

▪ Forma zajęć m.in.: wykłady, prezentacje, warsztaty, itp. – przy czym warsztaty mają stanowić  

w każdym szkoleniu min. 15 godzin dydaktycznych (Zamawiający dopuszcza, żeby warsztaty 

stanowiły 100% zajęć  w każdym szkoleniu czyli 20 godzin dydaktycznych). 

▪ Warsztaty podczas każdego szkolenia muszą być prowadzone w grupach maksymalnie  

do 15 osób, w oddzielnych salach. 

▪ Za godzinę szkolenia uznaje się godzinę dydaktyczną tj. 45 minut. 

▪ Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim.  

Adresaci: 

▪ Pracownicy lecznictwa odwykowego z terenu województwa mazowieckiego oraz osoby 

zawodowo zajmujące się profilaktyką uzależnień, pracujący z osobami uzależnionymi/ 

współuzależnionymi. 

▪ W każdym szkoleniu będzie uczestniczyło maksymalnie 30 osób, jednakże Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmniejszenie ilości uczestników w ramach jednego szkolenia do 20 osób. 

▪ W dwóch szkoleniach będzie uczestniczyć maksymalnie 60 osób. 

▪ Wszyscy uczestnicy szkoleń muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.  

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 każdego 

szkolenia (w przypadku realizacji kilku szkoleń w danej części zamówienia materiały 

szkoleniowe przekazane zostaną Zamawiającemu tylko raz przed pierwszym szkoleniem).  

▪ Wykonawca w dniu szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe.  

Przez jeden komplet materiałów szkoleniowych należy rozumieć materiał, w formie papierowej 

(wcześniej przesłany do akceptacji do Zamawiającego drogą elektroniczną) oraz na nośniku 

elektronicznym (np. nagrany na płytę CD/DVD, USB) z załączonym do niego notatnikiem  

i długopisem oraz testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Materiały muszą być oprawione  

i połączone w sposób trwały (np. zbindowane) - przynajmniej pierwsza strona powinna być 
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kolorowa, a pozostałe mogą mieć druk czarno – biały minimum 40 stron A4, czcionka Arial CE 

Regular – nagłówki 12 pkt, tekst jednolity -11 pkt, odstęp miedzy wierszami 1,5 pkt). Konieczne 

jest umieszczenie na pierwszej stronie kolorowego logotypu Zamawiającego,  

w formie przekazanej przez Zamawiającego oraz informacji, że szkolenie jest finansowane 

ze środków Zamawiającego, tj. Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i przeprowadzone 

jest w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

▪ 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.  

▪ Do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy logotyp 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

Harmonogram szkolenia i rekrutacja: 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązuje 

się dostarczyć Zamawiającemu w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną propozycję 

harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń będącego/będących przedmiotem umowy, którego 

wzór stanowi Załącznik 3 do umowy, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego.  

▪ Zamawiający akceptuje harmonogram realizacji szkolenia/szkoleń, w terminie  

do 10 (dziesięciu) dni roboczych przekazując Wykonawcy informację pisemnie lub drogą 

elektroniczną(e-mail). 

▪ W przypadku braku akceptacji harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń przez 

Zamawiającego Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych dokona korekty 

harmonogramu uwzględniając uwagi Zamawiającego i przekaże go Zamawiającemu, 

któryponownie go oceni. 

▪ W przypadku dwukrotnej odmowy akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu realizacji 

szkolenia/szkoleń, Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty powtórnej odmowy akceptacji 

harmonogramu szkolenia/szkoleń. 

▪ Wykonawca po akceptacji harmonogramu dokona rekrutacji uczestników szkolenia/szkoleń  

i przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną (e-mail) listę osób zakwalifikowanych  

na każde szkolenie w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym 

terminem każdego szkolenia. 
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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.  

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– wszystkiez dostępem do światła dziennego, 

wyposażone w niezbędny do prowadzenia szkoleń sprzęt, w szczególności: laptop/rzutnik 

multimedialny, ekran, odpowiednie nagłośnienie, flip-chart wraz pisakami. 

 

Wykonawca zapewni również noclegi dla nie mniej niż 70% uczestników każdego szkolenia –  

w pokojach jednoosobowych lub/i dwuosobowych z łazienkami oraz wyżywienie  

i serwis kawowy tj. 

▪ 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 najmniej2% zawartości tłuszczu), cytrynę pokrojoną  

w plastry,soki owocowe w dzbankach o pojemności 1 litra – 2 rodzaje,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,trzy rodzaje ciast 

domowych,świeże owoce – co najmniej 3 rodzaje; 

▪ śniadanie – według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, 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(w przypadku, gdy 

szkolenie zaczyna się w godzinach popołudniowych  tj. po godzinie 12.00. Wykonawca musi 

zapewnić uczestnikom pierwszego dnia szkolenia obiad, a gdy szkolenie kończy się po południu 

tj. po godzinie 12.00. Wykonawca zobligowany jest również do zapewnienia obiadu na koniec 

szkolenia/sesji szkoleniowej); 

▪ kolacja -według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, zapewniając jeden 

ciepły posiłek. 
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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 2018 r. poz. 1541). 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. 

 

Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę w miejscu prowadzenia szkolenia, tj. do dyspozycji 

uczestników szkoleń musi pozostawać zawsze jeden pracownik Wykonawcy, do zadań tej osoby 

należeć będzie m.in.dbanie o rejestrację uczestników szkolenia oraz przestrzeganie godzin 

prowadzenia zajęć, czy wydawania posiłków o odpowiednich porach. 

Uczestnictwo w szkoleniu osoby niepełnosprawnej: 

W przypadku uczestnictwa w danej grupie szkoleniowej osoby niepełnosprawnej, szkolenia muszą 

być prowadzone w pomieszczeniach w pełni dla niej dostępnych. 

Transport:  

Wszyscy uczestnicy szkoleń oraz kadra trenerska, organizacyjna dojeżdżają na szkolenia  

na koszt własny.  

Termin realizacji zamówienia:  

▪ Do dnia 30 listopada 2019 r. 

▪ Dokładne daty szkoleń zostaną wskazane, po podpisaniu umowy, w harmonogramie realizacji 

szkoleń stanowiącym Załącznik 3 do umowy. 

▪ Każde szkolenie powinno odbyć się w dniach roboczych: od poniedziałku do piątku.  

Za dzień roboczy uważa się każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

Miejsce realizacji zamówienia:  teren województwa mazowieckiego.  

Zakończenie szkolenia: 

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

tj. krótkim testem sprawdzającym nabytą wiedzę (Wykonawca zobligowany jest dołączyć wzór 

testu Zamawiającemu do wzoru materiałów szkoleniowych). Po pozytywnym zaliczeniu 



  

31 
 

szkolenia zostanie wydane 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 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 (dopuszczalna droga mailowa), które Wykonawca zobowiązuje się 

powielić dla wszystkich uczestników szkolenia/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. 

Sprawozdawczość: 

▪ Wykonawca obowiązany będzie do gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją 

szkolenia/szkoleń (np. listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych- dopuszcza się, 

żeby była to jedna lista oraz listy osób nocujących). 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięć) dni roboczych od daty zakończenia każdego szkolenia 

realizowanego w ramach części przedmiotowego zamówienia ma obowiązek złożenia 

sprawozdania, którego wzór stanowi Załącznik 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).  

 

Część 7 zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przygotowanie i realizacja 4 szkoleń pn. „Działalność GKRPA” wraz z obsługą logistyczną. 

 

Główny cel każdego szkolenia:  

Nabycie przez uczestników szkolenia interdyscyplinarnej, najnowszej wiedzy z zakresu profilaktyki 

uzależnieńi przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umiejętności do podejmowania skutecznych 

działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
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Wykonawca powinien w programie szkolenia uwzględnić co najmniej następujące bloki 

tematyczne: 

Blok 1. Uzależnienie od alkoholu oraz picie ryzykowne, szkodliwe i Współuzależnienia  

(w tym: metody leczenia osób uzależnionych/współuzależnionych, procedura zobowiązania  

do leczenia, kontakt z klientem).  

Blok 2. Przemoc w rodzinie (w tym: realizacja procedury „Niebieskie Karty” kontakt z osobą 

doświadczającą przemocy i stosującą przemoc). 

Blok 3. Pomoc organizacyjna dla dzieci krzywdzonych/dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 

(w tym: system pomocy dla dzieci - pomoc socjoterapeutyczna). 

Blok 4. Oddziaływania profilaktyczne wobec dzieci i młodzieży (w tym: czynniki ryzyka i czynniki 

chroniące, programy profilaktyczne adresowane do młodych ludzi). 

Blok 5. Skuteczne i nieskuteczne strategie profilaktyczne - system rekomendacji.  

Blok 6. Zagadnienia prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: 

budowa gminnych programów rozwiązywania problemów uzależnień, kontrola punktów sprzedaży, 

analiza uchwał).  

 

Zamawiający rekomenduje, żeby szkolenie rozpoczynało się od wykładu dotyczącego podstaw 

prawnych polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Formy zajęć i liczba godzin: 

▪ Łączny wymiar szkolenia to 44 godziny dydaktyczne, a czterech szkoleń: 176 godziny 

dydaktycznych. 

▪ Szkolenie musi być prowadzone w dwóch sesjach trzydniowych (3 dni po kolei). 

▪ Forma zajęć, m.in.: wykłady (w tym prezentacje), warsztaty - które powinny stanowić minimum 

24 godziny dydaktyczne.  

▪ Za godzinę szkolenia uznaje się godzinę dydaktyczną tj. 45 minut. 

▪ Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim.  

Adresaci: 

▪ Członkowie lub kandydaci na członków gminnych komisji problemów alkoholowych. 

▪ W jednym szkoleniu ma uczestniczyć maksymalnie 30 osób, jednakże Zamawiający dopuszcza, 

że liczba osób uczestniczących w jednym szkoleniu wyniesie nie mniej niż 20 osób. 

▪ W czterech szkoleniach będzie uczestniczyć maksymalnie 120 osób. 

▪ Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.  
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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 każdego 

szkolenia (w przypadku realizacji kilku szkoleń w danej części zamówienia materiały 

szkoleniowe przekazane zostaną Zamawiającemu tylko raz przed pierwszym szkoleniem).  

▪ Wykonawca w dniu szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Przez 

jeden komplet materiałów szkoleniowych należy rozumieć materiał, w formie 

papierowej(wcześniej przesłany do akceptacji do Zamawiającego drogą elektroniczną) oraz na 

nośniku elektronicznym (np. nagrany na płytęCD/DVD, USB) z załączonym do niego 

notatnikiem i długopisem oraz testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Materiały muszą być 

oprawione i połączone w sposób trwały (np. zbindowane) - przynajmniej pierwsza strona 

powinna być kolorowa, a pozostałe mogą mieć druk czarno – biały minimum 40 stron A4, 

czcionka Arial CE Regular – nagłówki 12 pkt, tekst jednolity -11 pkt, odstęp miedzy wierszami 

1,5 pkt). Konieczne jest umieszczenie na pierwszej stronie kolorowego logotypu 

Zamawiającego, w formie przekazanej przez Zamawiającego oraz informacji, że szkolenie jest 

finansowane ze środków Zamawiającego, tj. Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  

i przeprowadzone jest w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

▪ 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. 

▪ Do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy logotyp 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

Harmonogram szkolenia i rekrutacja: 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązuje 

się dostarczyć Zamawiającemu w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną propozycję 

harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń będącego/będących przedmiotem umowy, którego 

wzór stanowi Załącznik 3 do umowy, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego.  

▪ Zamawiający akceptuje harmonogram realizacji szkolenia/szkoleń, w terminie  

do 10 (dziesięciu) dni roboczych przekazując Wykonawcy informację pisemnie lub drogą 

elektroniczną(e-mail). 

▪ W przypadku braku akceptacji harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń przez 

Zamawiającego Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych dokona korekty 
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harmonogramu uwzględniając uwagi Zamawiającego i przekaże go Zamawiającemu, który 

ponownie go oceni. 

▪ W przypadku dwukrotnej odmowy akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu realizacji 

szkolenia/szkoleń, Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty powtórnej odmowy akceptacji 

harmonogramu szkolenia/szkoleń. 

▪ Wykonawca po akceptacji harmonogramu dokona rekrutacji uczestników szkolenia/szkoleń  

i przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną (e-mail) listę osób zakwalifikowanych  

na każde szkolenie w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym 

terminem każdego szkolenia. 

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.  

Termin realizacji zamówienia:  

▪ Do dnia 30 listopada 2019 r. 

▪ Dokładne daty szkoleń zostaną wskazane, po podpisaniu umowy, w harmonogramie realizacji 

szkoleń stanowiącym Załącznik 3 do umowy. 

▪ Każde szkolenie powinno odbyć się w dniach roboczych: od poniedziałku do piątku. Za dzień 

roboczy uważa się każdy dzień  od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

Miejsce realizacji zamówienia: teren województwa mazowieckiego. 

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– wszystkiez dostępem do światła 

dziennego, wyposażone w niezbędny do prowadzenia szkoleń sprzęt, w szczególności: 

laptop/rzutnik multimedialny, ekran, odpowiednie nagłośnienie, flip-chart wraz pisakami. 

 

Wykonawca zapewni również noclegi dla nie mniej niż 70% uczestników każdego szkolenia –  

w pokojach jednoosobowych lub/i dwuosobowych z łazienkami oraz wyżywienie 

i serwis kawowy tj. 
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▪ 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 najmniej2% zawartości tłuszczu), cytrynę pokrojoną w plastry, soki 

owocowe w dzbankach o pojemności 1 litra – 2 rodzaje, 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, trzy rodzaje ciast domowych, świeże 

owoce – co najmniej 3 rodzaje; 

▪ śniadanie – według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, może być 

serwowane w postaci bufetu/szwedzkiego stołu; 

▪ obiadmusi składać się z minimum dwóch zestawów dań ciepłych do wyboru (zupa oraz drugie 

danie), zestawu surówek (trzy rodzaje) oraz deseru i napoju/soku/kompotu(w przypadku, gdy 

szkolenie zaczyna się w godzinach popołudniowych tj. po godzinie 12.00. Wykonawca musi 

zapewnić uczestnikom pierwszego dnia szkolenia obiad, a gdy szkolenie kończy się  

po południu tj. po godzinie 12.00. Wykonawca zobligowany jest również do zapewnienia obiadu 

na koniec szkolenia/sesji szkoleniowej); 

▪ koalicja - 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 2018 r. poz. 1541). 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. 

Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę w miejscu prowadzenia szkolenia, tj. do dyspozycji 

uczestników szkoleń musi pozostawać zawsze jeden pracownik Wykonawcy, do zadań tej osoby 

należeć będzie m.in.dbanie o rejestrację uczestników szkolenia oraz przestrzeganie godzin 

prowadzenia zajęć, czy wydawania posiłków o odpowiednich porach. 

Uczestnictwo w szkoleniu osoby niepełnosprawnej: 

W przypadku uczestnictwa w danej grupie szkoleniowej osoby niepełnosprawnej, szkolenia muszą 

być prowadzone w pomieszczeniach w pełni dla niej dostępnych. 
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Zakończenie szkolenia: 

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

tj. krótkim testem sprawdzającym nabytą wiedzę (Wykonawca zobligowany jest dołączyć wzór 

testu Zamawiającemu do wzoru materiałów szkoleniowych). Po pozytywnym zaliczeniu 

szkolenia zostanie wydane 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 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 (dopuszczalna droga mailowa), które Wykonawca zobowiązuje się 

powielić dla wszystkich uczestników szkolenia/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. 

Sprawozdawczość: 

▪ Wykonawca obowiązany będzie do gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją 

szkolenia/szkoleń (np. listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych- dopuszcza się, 

żeby była to jedna lista oraz listy osób nocujących). 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięć) dni roboczych od daty zakończenia każdego szkolenia 

realizowanego w ramach części przedmiotowego zamówienia ma obowiązek złożenia 

sprawozdania, którego wzór stanowi Załącznik 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).  

Transport:  

Wszyscy uczestnicy szkoleń oraz kadra trenerska, organizacyjna dojeżdżają na szkolenia  

na koszt własny.  
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Część 8 zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przygotowanie i realizacja 2 szkoleń pn.: „Pomoc dzieciom z FAS i FASD” wraz z obsługą 

logistyczną. 

Główny cel  każdego szkolenia:  

Zwiększenie wiedzy i umiejętności osób biorących udział w szkoleniu na temat skutecznych metod 

pomocy dziecku z FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) i FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń 

Rozwojowych). 

Wykonawca powinien w programie uwzględnić, co najmniej następujące bloki tematyczne: 

Blok 1. Objawy i wczesne rozpoznanie FAS i FASD: dziecko z  FAS/FASD – diagnoza 

prognostyczna, praktyczne wskazówki do wychowania i pracy terapeutyczne.  Fakty i mity FAS  

i FASD. 

Blok 2. Portret dziecka z FAS i FASD, w tym: przywiązanie u dzieci FAS i FASD; trauma 

wczesnodziecięca u dziecka z FAS i FASD – jak pracować z traumą rozwojową.  

Blok 3. Metody pracy z dziećmi FAS i FASD, w tym:  ograniczenie nadmiernej stymulacji, 

nadwrażliwości sensorycznej/uszkodzenia CUN, czynniki chroniące dzieci z FASD przed 

zaburzeniami wtórnymi oraz informacja , jak rozumieć zachowania dzieci czy młodzieży  

z FAS/FASD w różnych stylach przywiązania ( analiza studiów przypadków). 

Blok 4. Praca rodzic – dziecko. Jak pracować z rodzicami, którzy mają problemy z dziećmi  

FAS/FASD. Gdzie szukać pomocy dla dzieci FAS i FASD i rodziców? 

Forma zajęć i liczba godzin: 

▪ Łączny wymiar jednego szkolenia to 14 godzin dydaktycznych (2 dni po kolei), a łączny wymiar 

dwóch szkoleń to 28 godzin dydaktycznych. 

▪ Forma zajęć m.in.: wykłady, prezentacje, warsztaty, itp.  

▪ Warsztaty podczas każdego szkolenia muszą być prowadzone w grupach maksymalnie  

do 15 osób,  w oddzielnych salach. 

▪ Za godzinę szkolenia uznaje się godzinę dydaktyczną tj. 45 minut. 

▪ Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim.  

Adresaci: 

▪ Osoby, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat pomocy dzieciom FAS/FASD  

i ich rodzinom. 

▪ W jednym szkoleniu ma uczestniczyć maksymalnie 30 osób, jednakże Zamawiający dopuszcza, 

że liczba osób uczestniczących w jednym szkoleniu wyniesie nie mniej  

niż 20 osób. 
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▪ W dwóch szkoleniach będzie uczestniczyć maksymalnie 60 osób. 

▪ Wszyscy uczestnicy szkoleń muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego. 

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 każdego 

szkolenia (w przypadku realizacji kilku szkoleń w danej części zamówienia materiały 

szkoleniowe przekazane zostaną Zamawiającemu tylko raz przed pierwszym szkoleniem).  

▪ Wykonawca w dniu szkolenia przekaże uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe.  

Przez jeden komplet materiałów szkoleniowych należy rozumieć materiał, w formie papierowej 

(wcześniej przesłany do akceptacji do Zamawiającego drogą elektroniczną) oraz na nośniku 

elektronicznym (np. nagrany na płytę CD/DVD, USB) z załączonym do niego notatnikiem 

i długopisemoraz testem sprawdzającym nabytą wiedzę. Materiały muszą być oprawione  

i połączone w sposób trwały (np. zbindowane) - przynajmniej pierwsza strona powinna być 

kolorowa, a pozostałe mogą mieć druk czarno – biały minimum 40 stron A4, czcionka Arial CE 

Regular – nagłówki 12 pkt, tekst jednolity -11 pkt, odstęp miedzy wierszami 1,5 pkt). Konieczne 

jest umieszczenie na pierwszej stronie kolorowego logotypu Zamawiającego,  

w formie przekazanej przez Zamawiającego oraz informacji, że szkolenie jest finansowane  

ze środków Zamawiającego, tj. Mazowieckiego Centrum Polityki Społeczneji przeprowadzone 

jest w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

▪ 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.  

▪  Do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy logotyp 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

Harmonogram szkolenia i rekrutacja: 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązuje 

się dostarczyć Zamawiającemu w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną propozycję 

harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń będącego/będących przedmiotem umowy, którego 

wzór stanowi Załącznik 3do umowy, w celu jego akceptacji przez Zamawiającego.  

▪ Zamawiający akceptuje harmonogram realizacji szkolenia/szkoleń, w terminie  

do 10 (dziesięciu) dni roboczych przekazując Wykonawcy informację pisemnie lub drogą 

elektroniczną(e-mail). 
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▪ W przypadku braku akceptacji harmonogramu realizacji szkolenia/szkoleń przez 

Zamawiającego Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) 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/szkoleń, Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty powtórnej odmowy akceptacji 

harmonogramu szkolenia/szkoleń. 

▪ Wykonawca po akceptacji harmonogramu dokona rekrutacji uczestników szkolenia/szkoleń  

i przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną (e-mail) listę osób zakwalifikowanych  

na każde szkolenie w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym 

terminem każdego szkolenia. 

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.  

Termin realizacji zamówienia:  

▪ Do dnia 30 listopada 2019 r. 

▪ Szkolenia mogą być realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Za dzień roboczy 

uważa się każdy dzień  od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych  

od pracy. 

▪ Dokładne daty szkoleń zostaną wskazane, po podpisaniu umowy, w harmonogramie realizacji 

szkoleń stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy. 

Miejsce realizacji zamówienia: teren województwa mazowieckiego. 

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– wszystkiez dostępem do światła 

dziennego, wyposażone w niezbędny do prowadzenia szkoleń sprzęt, w szczególności: 

laptop/rzutnik multimedialny, ekran, odpowiednie nagłośnienie, flip-chart wraz pisakami. 

Wykonawca zapewni również noclegi dla nie mniej niż 70% uczestników każdego szkolenia –  

w pokojach jednoosobowych lub/i dwuosobowych z łazienkami oraz wyżywienie 

i serwis kawowy tj. 
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▪ 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 najmniej2% zawartości tłuszczu), cytrynę pokrojoną w plastry, soki 

owocowe w dzbankach o pojemności 1 litra – 2 rodzaje, 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, trzy rodzaje ciast domowych, świeże 

owoce – co najmniej 3 rodzaje owoców; 

▪ śniadanie – według standardów ośrodka, w którym organizowane jest szkolenie, 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(w przypadku, gdy 

szkolenie zaczyna się w godzinach popołudniowych  tj. po godzinie 12.00. Wykonawca musi 

zapewnić uczestnikom pierwszego dnia szkolenia obiad, a gdy szkolenie kończy się po południu 

tj. po godzinie 12.00. Wykonawca zobligowany jest również do zapewnienia obiadu na koniec 

szkolenia/sesji szkoleniowej); 

▪ koalicja –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 2018 r. poz. 1541). 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. 

Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę w miejscu prowadzenia szkolenia, tj. do dyspozycji 

uczestników szkoleń musi pozostawać zawsze jeden pracownik Wykonawcy, do zadań tej osoby 

należeć będzie m.in.dbanie o rejestrację uczestników szkolenia oraz przestrzeganie godzin 

prowadzenia zajęć, czy wydawania posiłków o odpowiednich porach. 

Uczestnictwo w szkoleniu osoby niepełnosprawnej: 

W przypadku uczestnictwa w danej grupie szkoleniowej osoby niepełnosprawnej, szkolenia muszą 

być prowadzone w pomieszczeniach w pełni dla niej dostępnych. 
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Transport:  

Wszyscy uczestnicy szkoleń oraz kadra trenerska, organizacyjna dojeżdżają na szkolenia  

na koszt własny.  

Zakończenie szkolenia: 

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

tj. krótkim testem sprawdzającym nabytą wiedzę (Wykonawca zobligowany jest dołączyć wzór 

testu Zamawiającemu do wzoru materiałów szkoleniowych). Po pozytywnym zaliczeniu 

szkolenia zostanie wydane 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 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 (dopuszczalna droga mailowa), które Wykonawca zobowiązuje się 

powielić dla wszystkich uczestników szkolenia/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. 

Sprawozdawczość: 

▪ Wykonawca obowiązany będzie do gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją 

szkolenia/szkoleń (np. listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych- dopuszcza się, 

żeby była to jedna lista oraz listy osób nocujących). 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięć) dni roboczych od daty zakończenia każdego szkolenia 

realizowanego w ramach części przedmiotowego zamówienia ma obowiązek złożenia 

sprawozdania, którego wzór stanowi Załącznik 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).  

 

 
 


