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Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dla grupy 80 Inspektorów w 
oparciu przekazane przez Zamawiającego materiały: model kompetencyjny, raport zbiorczy z 
sesji assesment center oraz inne informacje uzyskane od Zamawiającego w zakresie priorytetów 
rozwojowych wskazanych dla inspektorów. 

1.2 Każdy z inspektorów uczestniczyć będzie w czterech szkoleniach, w tym:

1.2.1 dwa szkolenia w formie zdalnej – każde po 1 dniu szkoleniowym - tj. 6 godzin 
szkoleniowych;

1.2.2 dwa szkolenia w formie stacjonarnej wyjazdowej -  każde szkolenie obejmie trzy 
dni szkoleniowe.

1.3 Uczestnicy szkoleń zostaną podzielenie na 6 grup szkoleniowych liczących od 10 do 18 osób, 
przy czym równolegle tj. w jednym terminie odbywają się szkolenia dla dwóch grup 
szkoleniowych.

1.4 Szkolenia mogą być realizowane w oparciu o gry szkoleniowe.
1.5 Liczba uczestników może ulec zmianie w przedziale od 70 do 90 osób. 
1.6 Zamawiający przekaże materiały o których mowa w pkt. 1.1 OPZ bezzwłocznie po podpisaniu 

umowy z Wykonawcą.

2. Zakres merytoryczny 

2.1 Celem szkolenia jest rozwój wybranych kompetencji zdefiniowanych w modelu 
kompetencyjnym grupy pracowników UTK pełniących funkcje inspektorów tj. osób 
wykonujących czynności kontrolne w imieniu Prezesa UTK. W trakcie szkoleń rozwojowi 
podlegać będą kompetencje:

a) komunikacji, 
b) współpracy, 
c) organizacji pracy i orientacji na cel. 

2.2 Szkolenie powinno obejmować teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników 
z problematyką szkolenia.  

2.3 Omówienie zagadnień teoretycznych musi być poparte wskazaniem 
ich praktycznego zastosowania lub występowania. Powinno być również poparte przykładami 
zilustrowanymi, materiałami pozwalającymi na pełniejsze zrozumienie zagadnienia, 
przykładowo: materiały filmowe, zdjęcia, ilustracje, schematy i tym podobne.

2.4 Rozwój kompetencji ma odbywać się w oparciu o podniesienie wskaźników behawioralnych 
przypisanych do poszczególnych kompetencji.

2.5 Pożądane wskaźniki behawioralne poszczególnych kompetencji wraz opisem poziomu 
wskaźnika opisano w matrycach poszczególnych wskaźników. Matryce stanowią załącznik nr 1 
do OPZ.

2.6 Każda z kompetencji ma być rozwijana przynajmniej w trakcie dwóch szkoleń.
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2.7 Szkolenia odbywać się będą w oparciu o wykład oraz część warsztatową realizowaną w oparciu 
o zaakceptowane przez zamawiającego kazusy związane z czynnościami wykonywanymi przez 
inspektorów.

3. Główne Etapy realizacji zamówienia

3.1 Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów dotyczących potrzeb szkoleniowych 
inspektorów.

3.2 Uzgodnienie treści opracowanej przez Wykonawcę ankiety,  której celem będzie uzyskanie 
informacji o trudnościach w pracy inspektora.

3.3 Przekazanie propozycji agendy poszczególnych szkoleń wraz z propozycją kazusów
i propozycją harmonogramu realizacji szkoleń.  Zaproponowane przez Wykonawcę kazusy mają 
odpowiadać czynnościom wykonywanym przez Inspektorów i uwzględniać materiały o których 
mowa w pkt 1.1. OPZ.

3.4 Przekazanie uwag/akceptacja agendy, harmonogramu.
3.5 Uzgodnienie terminów i zakresu agendy, kazusów i harmonogramu realizacji.
3.6 Opracowanie pre i post testu (odrębnie dla każdego szkolenia), które będą rozsyłane do 

uczestników przed i po każdym szkoleniu.
3.7 Opracowanie raportu po zakończeniu szkoleń zawierającego wskazania i zalecenia rozwojowe 

do uczestników szkoleń ze wskazaniem priorytetów szkoleniowych dla uczestników szkoleń.

4. Zagadnienia organizacyjne

4.1 Organizacja szkoleń w formie zdalnej: szkolenia zdalne prowadzone będą z siedziby 
Zmawiającego w Warszawie, przy czym Zamawiający zapewni Wykonawcy sale i sprzęt 
niezbędny do ich przeprowadzenia.

4.2 Organizacja szkoleń w formie stacjonarnej: szkolenia stacjonarne odbywać się będą w ośrodku 
zapewnionym przez Wykonawcę mieszczącym się poza Warszawa w odległości do 60 km.

4.3 Szkolenia stacjonarne odbywać się będą w wyodrębnionych salach szkoleniowych przy czym 
Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń:
4.3.1 sale szkoleniowe i sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia. W przypadku gdy szkolenie 

realizowane będzie w oparciu o gry szkoleniowe lub inne materiały potrzebne do 
przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zapewni wszelkie potrzebne materiały; 

4.3.2 noclegi w hotelu w którym obywać się będzie szkolenie (pokoje jednoosobowe 
w standardzie min. trzech gwiazdek);

4.3.3 dojazd z siedziby Zamawiającego do hotelu w którym odbywać się będzie szkolenie 
i odwiezienie uczestników szkolenia do siedziby Zamawiającego ostatniego dnia 
szkolenia;

4.3.4 wyżywienie w tym w szczególności: 
 całodzienny serwis kawowy (I, II i III dzień): (kawa z ekspresu, herbata, herbaty 

owocowe, cukier, mleko, cytryna, drobne ciasteczka min 3 rodzaje); 
 śniadania (II i III dzień) – w formie szwedzkiego stołu: wybór pieczywa jasne -

ciemne, sery, wędliny, warzywa  oraz przynajmniej dwa dania ciepłe tj. parówki, 
jajecznica, omlet itp. 
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 obiady (I, II, i III dzień); zupa, drugie danie, kompot i deser. W formie bufetu, 
do wyboru dla każdego uczestnika spośród dań mięsnych i bezmięsnych z 
możliwością przygotowania odrębnych dań dla alergików uwzgledniających 
wyłączenie alergenów;

 kolacja (I i II dzień) – w formie szwedzkiego stołu: wybór pieczywa jasne - 
ciemne, sery, wędliny, warzywa  oraz przynajmniej jedno danie ciepłe 
jednogarnkowe typu Boeuf Stroganow  itp. 

4.3.5 Każde szkolenie stacjonarne odbywać się będzie wg. schematu:

I Dzień szkolenia
8.30 – wyjazd z Warszawy( siedziba Zamawiającego)
9.30 – 10.30 zakwaterowanie
10.30 – 13. 00 zajęcia
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 -16.15 zajęcia
19.00 - kolacja

II dzień szkolenia
8.00-9.00 – śniadanie
9.00 - 13.00 zajęcia
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 -16.15 zajęcia
19.00 - kolacja

III dzień szkolenia
8.00-9.00 – śniadanie
9.00 13.00 zajęcia
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 - powrót do Warszawy ( siedziba Zamawiającego)
W trakcie szkoleń Wykonawca w uzgodnieniu z uczestnikami – uwzględniając ich zmęczenie 
będzie organizowała krótkie przerwy techniczne (10 – 15 min).
 

4.4  Każde szkolenie zostanie rozliczone odrębnie w oparciu o przekazane przez Wykonawcę listy 
obecności.

5. Koszt szkoleń

5.1. Koszty przeprowadzenia szkoleń w formie stacjonarnej obejmuje:
5.1.1 Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkoleń.
5.1.2 Koszt opracowania i przekazania wszystkich materiałów o których mowa w OPZ.
5.1.3 Koszt przeprowadzenia szkolenia przez trenera
5.1.4 Koszt udziału 1 lub 2 pracowników Zamawiającego niebędących uczestnikami szkoleń . 

Wykonawca zapewni przedstawicielom  Zamawiającego dojazd, nocleg, posiłki i serwis 
kawowy.  

5.2. Koszt przeprowadzenia szkoleń w formie zdalnej obejmuje:
5.2.1 Koszt opracowania i przekazania wszystkich materiałów o których mowa w OPZ
5.2.2. Koszt przeprowadzenia szkolenia przez trenera.

6. Załączniki
Załącznik nr 1 – Matryca kompetencji
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