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Warszawa, 26.08.2019r. 

 

2019-17599 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Uwarunkowania ogólne dotyczące przeprowadzenia szkolenia 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz przeprowadzenie dwudniowego 

wyjazdowego szkolenia, dla menedżerów Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, będącego elementem wstępnym procesu zmiany kultury organizacyjnej, wdrożenia 

nowej struktury oraz ustalenia współpracy między zespołami. Szkolenie ma na celu 

podniesienie kluczowych kompetencji menedżerskich.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 

grudnia 2019 r. Ostateczny termin szkolenia  wraz z lokalizacją uzgodniony zostanie z 

Zamawiającym w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od daty podpisania Umowy.   

3. Planowana maksymalna liczba uczestników szkolenia to 30 osób. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmiany liczby uczestników maksymalnie o +/-10%.  

4. Lokalizacja szkolenia: Województwo mazowieckie, dojazd do miejsca szkolenia nie dłuższy niż 

90 minut z centrum Warszawy. 

 

II. Zadania Wykonawcy  

1. Do zadań Wykonawcy należy przygotowanie oraz przeprowadzenie szkolenia, dla menedżerów 

Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, będącego elementem wstępnym 

procesu zmiany kultury organizacyjnej, wdrożenia nowej struktury oraz ustalenia współpracy 

między zespołami. 

2. Szkolenie w wymiarze 2 dni x 8 godzin zegarowych (w tym przerwa kawowa 15 minut oraz 

przerwa obiadowa 45 minut). Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9 rano i zakończy o godzinie 

17. 

3. Szkolenie powinno być prowadzone w formie wykładu multimedialnego z licznymi ćwiczeniami 

aktywizującymi menedżerów.  
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4. Zamawiający wymaga aby szkolenie prowadziła osoba która posiada dyplom doktora nauk 

humanistycznych z zakresu psychologii, certyfikat IFC na poziomie PCC, praktyczne 

doświadczenie co najmniej 15 lat pracy w charakterze trenera dla kadry menedżerskiej. 

5. Zagadnienia tematyczne szkolenia wymagane przez Zamawiającego:  

Szkolenie ma na celu wypracowanie nowej kultury organizacyjnej bazującej na nowej 

strukturze oraz przygotowanie menedżerów do procesu ich wdrożenia i utrwalenia 

w organizacji. Wypracowanie nowych ścieżek działania, wzmocnienie współpracy 

między zespołami, jak również poszerzenie kompetencje menedżerskie w zakresie 

delegowania i motywowania tak, aby przy doborze odpowiednich metod i technik 

pracownicy mogli osiągać zamierzone cele oraz poszukiwać nowych rozwiązań. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów szkoleniowych w języku polskim, 

zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej, obejmującej co najmniej skrypt 

omawianych zagadnień. Wersja papierowa materiałów szkoleniowych będzie zawierała, 

program szkolenia, opisowe omówienie zagadnienia – zalecenia oraz ćwiczenia do dalszej 

pracy zespołowej. 

7.  Wykonawca przekaże po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych na uczestnika 

szkolenia, w dniu szkolenia przed jego rozpoczęciem. Wersję elektroniczną materiałów 

szkoleniowych Wykonawca przekaże na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy przed 

upływem terminu realizacji szkolenia.  

Wykonawca przygotuje imienny certyfikaty dla każdego uczestnika szkolenia. Certyfikat będzie 

zawierał co najmniej: dane Wykonawcy oraz logo (jeśli posiada), imię i nazwisko uczestnika, 

tytuł szkolenia, datę i miejsce szkolenia, podpis prowadzącego szkolenie.  

 

III. Inne  

1. Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za koordynację całości zleconych prac i bieżących 

kontaktów, a także do stałej konsultacji poszczególnych elementów realizacji zadań w celu ich 

akceptacji z Zamawiającym. Kontakt Wykonawcy z Zamawiającym będzie miał miejsce drogą 

mailową lub/i telefoniczną.  

2. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia miejsca noclegowe w pokojach dwu i 

trzyosobowych w ośrodku przygotowanym do przyjęcia dużych grup uczestników.  

3. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia (podczas każdego dnia szkolenia) salę szkoleniową 

dostosowaną do liczby uczestników, wyposażoną w: klimatyzację, ogrzewanie, odpowiednie 

oświetlenie, stół oraz krzesła lub fotele dla każdego ze słuchaczy, odpowiednio ustawione – w 



 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

3 

zależności od tematyki merytorycznej ćwiczeń, stół dla trenera wraz z krzesłem, sprzęt 

multimedialny, tj.: projektor multimedialny, ekran lub biała ściana do projekcji, pilot ze 

wskaźnikiem laserowym, sprawny laptop lub komputer oraz flipchart z kartkami, flamastrami 

do pisania na flipcharcie bądź tablicę suchościeralną z pisakami. 

4. W ramach umowy Wykonawca każdego dnia szkolenia zapewni uczestnikom:  

a) 1 (jedna) przerwa  kawowo-herbaciana z nieograniczonym dostępem do świeżo parzonej 

kawy (sypanej i rozpuszczalnej), herbaty ekspresowej (czarnej, zielonej i owocowej do 

wyboru), cukru białego, cytryny krojonej w plasterki, mleka minimum 2,5%, wody 

mineralnej butelkowanej (gazowanej i niegazowanej) w ilości po 500 ml każdej 

z wymienionych na osobę, soków 100% (jabłkowego, pomarańczowego, grejpfrutowego), 

kruchych ciasteczek w co najmniej 5 rodzajach, serwisu gastronomicznego 

(przygotowania, sprzątania, zastawy ceramicznej) oraz zapewnienie miejsca na serwis 

kawowo-herbaciany w sali szkoleniowej. 

b) Salę obiadową znajdującą się pod tym samym adresem, co sala szkoleniowa oraz 

dwudaniowy obiad z deserem, uroczystą kolację pierwszego dnia i śniadanie drugiego dnia 

szkolenia.  

Wykonawca zapewni serwis gastronomiczny obejmujący przygotowanie i sprzątanie, obsługę 

kelnerską, jak i zastawę ceramiczną. Posiłki powinny być przygotowane terminowo 

z  zachowaniem zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych, ze świeżych 

produktów, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.  

5. Zamawiający pokrywa koszt noclegu i wyżywienia dla trenerów. 

Wykonawca zobowiązuje się postępować z danymi osobowymi uczestników szkoleń zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), zwanym RODO. 

 

 

 

 

Sporządził: Lidia Karpińska-Pątkowska 


