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Zamówienie na przygotowanie i realizację 2 dwudniowych konferencji dla nauczycieli  

z terenu województwa mazowieckiego pn. „Profilaktyka uzależnień  dzieci i młodzieży  

ze szczególnym uwzględnieniem nowych substancji psychoaktywnych i internetu”  

 

Szczegółowe warunki zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przygotowanie i realizacja 2 dwudniowych konferencji dla nauczycieli z terenu województwa 

mazowieckiego nt. „Profilaktyki uzależnień  dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

nowych substancji psychoaktywnych i internetu”.  

 

1. Wstęp 

Wykonawca w ramach prac nad Przedmiotem zamówienia zobowiązany jest do stosowania znaku 

firmowego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz informację, że konferencja 

finansowana jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2017 – 2020. 

 

2. Główny cel konferencji 

Zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą na temat profilaktyki 

uzależnień. 

 

3. Zakres zamówienia 

Zamówienie obejmuje w szczególności:  

▪ rekrutację uczestników,  

▪ opracowanie oraz wykonanie materiałów konferencyjnych, 

▪ organizację wszystkich działań związanych z przeprowadzeniem konferencji,  

▪ zapewnienie prelegentów 
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4. Wymagania ogólne związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

▪ Wykonawca jest zobowiązany spełniać wymogi dotyczące oznaczenia i informowania, 

iż zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zamawiającego. 

Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, informacjach, 

ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania 

publicznego. 

▪ Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania logo Zamawiającego i informacji, że zadanie 

publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zamawiającego, na wszystkich 

materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, 

dotyczących realizowanego zadania publicznego.  

 

5. Wykonawca powinien w programie uwzględnić, co najmniej następujące tematy: 

▪ Temat 1. Nowe substancje psychoaktywne.  

▪ Temat 2. Zagrożenia dla młodzieży i młodzieży w cyberprzestrzeni  

▪ Temat 3. Jak chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami? 

▪ Temat 4. Skuteczne strategie profilaktyczne. System rekomendacji programów 

profilaktycznych.  

 

6. Forma zajęć i liczba godzin: 

▪ Łączny wymiar jednej konferencji to 10 godzin dydaktycznych (2 dni po kolei), a łączny wymiar 

2 konferencji to 20 godzin dydaktycznych. 

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

▪ Program tematyczny obu konferencji ma być identyczny i obejmować zagadnienia z zakresu 

profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem nowych substancji 

psychoaktywnych i internetu. 

▪ Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut konferencji. 

 

7. Adresaci i rekrutacja: 

▪ Pracownicy oświaty (nauczyciele).  

▪ W każdej konferencji będzie uczestniczyło maksymalnie 80 osób, jednakże Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości uczestników w ramach jednej konferencji do 60 

osób. 

▪ W dwóch konferencjach będzie uczestniczyć maksymalnie 160 osób. 

▪ Wszyscy uczestnicy konferencji muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego.  

▪ Wykonawca dokona rekrutacji uczestników konferencji, spośród pracowników placówek 
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oświatowych (nauczycieli) z terenu województwa mazowieckiego i przekaże Zamawiającemu 

drogą elektroniczną (e-mail) listę osób zakwalifikowanych na każdą konferencję w terminie 

nie krótszym niż 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym terminem każdej konferencji. 

 

8. Materiały szkoleniowe: 

▪ Wykonawca zobowiązany jest opracować i powielić komplety materiałów dla wszystkich 

uczestników konferencji oraz jeden komplet dla Zamawiającego, który przekaże 

Zamawiającemu najpóźniej 5 (pięć) dni roboczych przed planowanym terminem pierwszej 

konferencji.  

▪ Wykonawca w dniu konferencji przekaże uczestnikom materiały. Przez jeden komplet 

materiałów należy rozumieć notatnik (format B5, w kratkę, 50 stron, nadruk w stopce 

kolorowego logotypu Zamawiającego, w formie przekazanej przez Zamawiającego oraz 

informacji, że konferencja jest finansowana ze środków Zamawiającego, tj. Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej i przeprowadzone jest w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii.), długopis, wydrukowany w kolorze program konferencji, 

publikacje książkowe oraz torby papierowe. 

▪ W terminie do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy logotyp Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

▪ Zamawiający w ramach materiałów szkoleniowych, przekaże Wykonawcy publikacje 

książkowe oraz torby papierowe. 

▪ Wykonawca zobowiązany jest odebrać publikacje książkowe oraz torby papierowe  

od Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed terminem pierwszej konferencji. 

▪ Zamawiający wymaga aby komplety były wręczane podczas rejestracji każdemu  

z uczestników konferencji. 

▪ Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego pełnych kompletów 

materiałów promocyjnych, które nie zostały rozdane uczestnikom konferencji, w terminie 5 dni 

roboczych od dnia jej przeprowadzenia. 

 

9. 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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10. W zakresie usługi organizacyjnej konferencji: 

▪ 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 grupy konferencyjnej, wyposażone w miejsca 

do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć,  z dostępem do światła dziennego, wyposażone  

w niezbędny do prowadzenia konferencji sprzęt, w szczególności: laptop, rzutnik multimedialny, 

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

▪ Wykonawca zapewni noclegi dla nie mniej niż 70% uczestników każdego szkolenia – w  pokojach 

jednoosobowych lub/i dwuosobowych z łazienkami w tym samym obiekcie w którym odbędzie 

się konferencja oraz wyżywienie i serwis kawowy tj.: całodniowe wyżywienie wszystkich 

uczestników konferencji - w tym: śniadanie, obiad, kolacja, jak również całodzienny serwis 

kawowy (w przypadku, gdy konferencja zaczyna się w godzinach popołudniowych Wykonawca 

musi zapewnić uczestnikom pierwszego dnia konferencji obiad, a gdy konferencja kończy się 

popołudniu Wykonawca zobligowany jest również do zapewnienia obiadu na koniec konferencji). 

▪ Serwis kawowy ma być prowadzony w formie szwedzkiego stołu, podawany non stop podczas 

trwania konferencji i obejmuje: 

• kawę, herbatę (czarna, biała, zielona), cukier (do wyboru biały i brązowy), mleko (co najmniej 

2% 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 konferencji, 

• trzy rodzaje ciastek kruchych, 

• trzy rodzaje ciast domowych, podawanych w papilotkach, 

• paterę ze świeżymi owocami – co najmniej 3 rodzaje owoców. 

▪ Śniadanie – śniadanie może być serwowane w postaci bufetu/szwedzkiego stołu i powinno 

składać się między innymi z wędlin, sera żółtego i białego, świeżych warzyw, masła, pieczywa 

białego i ciemnego, dżemów oraz co najmniej jednego dania ciepłego, kawy, herbaty, mleka 

do kawy, cukru, cytryny. 

▪ Obiady muszą składać się z minimum dwóch zestawów dań ciepłych do wyboru (zupa oraz 

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

▪ Kolacja – powinna składać się między innymi z wędlin, sera żółtego i białego, świeżych 

warzyw, masła, pieczywa białego i ciemnego, dżemów oraz jednego dania ciepłego, herbaty, 

cukru i cytryny. 

▪ Wyżywienie pierwszego dnia konferencji składa się z obiadu, kolacji oraz całodziennego 
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serwisu kawowego. 

▪ Wyżywienie drugiego dnia konferencji składa się ze śniadania, obiadu oraz całodziennego 

serwisu kawowego. 

▪ Wykonawca zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną propozycji menu w celu jego 

akceptacji przez Zamawiającego najpóźniej 5 (pięć) dni roboczych przed planowanym 

terminem pierwszej konferencji. 

▪ Każdy posiłek musi zawierać propozycje dań mięsnych i wegetariańskich. 

▪ Wyżywienie dla wszystkich uczestników wydarzenia musi być zapewnione w odpowiednich 

ilościach, gwarantujących każdemu uczestnikowi wybór. 

▪ Serwis gastronomiczny musi obejmować: przygotowanie posiłków, podanie ich na zastawie 

ceramicznej w podgrzewanych pojemnikach, ze sztućcami metalowymi oraz serwetkami 

papierowymi, a także obsługę kelnerską oraz sprzątanie po wydaniu posiłków. 

▪ Świadczenie usług żywienia odbywać powinno się wg ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594). Wyżywienie powinno spełniać 

wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia, a dostarczane posiłki powinny 

zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze zalecanego 

przez Instytut Żywności i Żywienia. 

▪ Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za koordynację realizacji konferencji oraz opiekę  

nad uczestnikami. 

▪ W przypadku uczestnictwa osoby niepełnosprawnej, konferencje muszą być prowadzone  

w pomieszczeniach w pełni dla niej dostępnych. 

 

11. Transport:  

Wszyscy uczestnicy konferencji oraz kadra trenerska, organizacyjna dojeżdżają na szkolenia  

na koszt własny.  

 

12. Termin realizacji zamówienia:  

▪ Do dnia 15.05.2019 r. 

▪ 1 konferencja: 13-14.05.2019 r. 

▪ 2 konferencja: 14-15.05.2019 r. 

 

13. Miejsce realizacji zamówienia: region ostrołęcki województwa mazowieckiego.  

W skład regionu ostrołęckiego wchodzą powiaty: ostrołęcki, makowski, przasnyski, ostrowski, 

wyszkowski, pułtuski. 
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14. Zakończenie szkolenia: 

Po zakończeniu konferencji zostanie wydany dokument potwierdzający uczestnictwo w konferencji,  

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

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

powielić zaświadczenia dla wszystkich uczestników konferencji i rozdać je uczestnikom  

po zakończeniu każdej konferencji (wypełnione oraz podpisane przez osobę reprezentującą 

podmiot realizujący konferencję).  

 

15. Sprawozdawczość: 

▪ Wykonawca obowiązany będzie do gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją konferencji 

(np. listy obecności, listy odbioru materiałów - dopuszcza się, żeby była to jedna lista). 

▪ Wykonawca w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty zakończenia każdej konferencji 

realizowanej w ramach części przedmiotowego zamówienia ma obowiązek złożenia Sprawozdania, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy.  

▪ Do sprawozdania należy załączyć: listy obecności uczestników wraz z listą odbioru materiałów 

(dopuszcza się, żeby była to jedna lista). 

 

16.  Zapewnienie prelegentów 

▪ Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia minimum 4 (słownie: czterech) prelegentów 

zdolnych do wykonania zamówienia z których każdy co najmniej: 

• posiada wykształcenie wyższe II stopnia (tytuł magistra); 

• w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził 50 godzin dydaktycznych wykładów w zakresie 

profilaktyki uzależnień. 

▪ Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia minimum 4 (słownie: czterem) 

prelegentom - za czynności wykonywane przez nich z tego tytułu, przy czym stawka dla 

prelegentów nie może być niższa niż 800,00 zł brutto za każdy dzień konferencji.  

▪ W skład ww. wynagrodzenia muszą wejść składowe dotyczące przekazania praw autorskich 

do prezentacji prelegentów, które to prezentacje wraz z prawami autorskimi do nich Wykonawca 

jest zobowiązany przekazać na rzecz Zamawiającego.   

▪ Zamawiający wymaga, aby prelegentami byli przedstawiciele instytucji i środowiska naukowego 

związanego z tematyką dotyczącą przeciwdziałania narkomanii oraz innym uzależnieniom,  

w tym zajmujących się problematyką profilaktyki uzależnień i praktycy zajmujący się ww. 

problematyką w Polsce. 

▪ Ostateczna lista prelegentów podlega procedurze akceptacji przez Zamawiającego. Wykonawca 

w terminie 10 dni roboczych przed terminem konferencji przekaże Zamawiającemu listę 
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prelegentów wraz z krótkimi informacjami na temat prelegentów i ich doświadczenia 

zawodowego związanego z tematyką konferencji. 

▪ Zamawiający mają prawo wnieść uwagi do przedstawionych propozycji w ciągu 5 dni roboczych. 

Wykonawca ma obowiązek wprowadzania zmian w ciągu kolejnych 2 dni roboczych 

i przedstawienia go do ponownej akceptacji, w razie potrzeby procedura zostanie powtórzona. 

 

17.  Ramowy program konferencji 

 

Czas trwania Tematyka 

I dzień konferencji 

12.00 – 13.00 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników konferencji 

13.00 – 14.00 Obiad 

14.00 – 14.30 Rozpoczęcie konferencji 

14.30 – 16.45 Wykład (3 godz. dydaktyczne) 

16.45 – 17.15 Przerwa kawowa 

17.15 – 19.30 Wykład (3 godz. dydaktyczne) 

19.30 – 20.30 Kolacja 

II dzień konferencji 

07.30 – 08.30 Śniadanie 

08.30 – 10.00 Wykład (2 godz. dydaktyczne) 

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa 

10.30 – 12.00 Wykład (2 godz. dydaktyczne) 

13.00 – 12.30 Dyskusja, zakończenie konferencji 

12.30 – 13.30 Obiad 

 

 


