
 
 Załącznik nr 1 

 

 

                                  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

 

Część I: 

 

Kompleksowe przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia warsztatowego z zakresu zasad 

przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do projektów finansowanych z EFS  dla maksymalnie 

20 konsultantów Sieci PIFE w województwie podkarpackim - II terminy szkolenia po ok 10 

osób 

 

A. Termin realizacji zamówienia:  

            29.08.2016-20.09.2016 (2 terminy po ok 10 osób), 

            Dokładna data realizacji zostanie ustalona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 Temat szkolenia 

 

Termin realizacji Ilość osób 

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej 

dla projektów finansowanych przez EFS – 

I termin 

29.08.2016-20.09.2016 ok 10 

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej 

dla projektów finansowanych przez EFS – 

II termin 

29.08.2016-20.09.2016 ok 10 

 

 

B. Miejsce warsztatów:  

Wykonawca zaproponuje zamawiającemu minimum 5 obiektów z terenu województwa 

podkarpackiego, (z 5 różnych powiatów) z których Zamawiający wybierze jeden. Obiekt 

będzie się znajdować poza większymi ośrodkami miejskimi na terenie województwa 

podkarpackiego. 

 

C. Zadania Wykonawcy 

 

1.Zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia wyposażonego w klimatyzację (umożliwiającą 

regulację temperatury podczas użytkowania pomieszczenia, ekran (umożliwiający wyraźny 

obraz z projektora multimedialnego, widocznego dla wszystkich uczestników), flipchart  

i przedłużacz o co najmniej 4 m długości (lub odpowiednio więcej przedłużaczy), oraz  

z bezpłatnym dostępem do sieci WI-FI. Sala musi być odrębnym pomieszczeniem, 

niezależnym od sali restauracyjnej i pokoi hotelowych. W sali warsztatowej we wszystkie dni 

musi być zapewniona dźwiękoszczelność od hałasów dochodzących z otoczenia, w tym 

imprez odbywających się wewnątrz obiektu i na jego zewnątrz.   

 



 
2.Zaproponowanie  trenera z co najmniej 40 godzinnym (w rozumieniu godziny zegarowej) 

doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń/ warsztatów w zakresie przygotowywania 

dokumentacji aplikacyjnej do projektów finansowanych z EFS (co najmniej 15 h z zakresu 

funduszy europejskich z perspektywy 2014-2020). Do czasu szkolenia lub warsztatów nie 

wliczają się przerwy. 

 

3.Trener przeprowadzi 14 godzinne (godziny zegarowe) szkolenie, na temat przygotowania 

dokumentacji projektowej dla projektów finansowanych z EFS,  które powinno obejmować 

minimum takie kwestie: 

 

a) praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie 

studium przypadku (case study na przykładzie działania 9.3 lub 9.5 Programu RPO WP 2014-

2020):  

- definiowanie pomysłu/idei projektu i formułowanie jego koncepcji,  

- definiowanie celów i zadań projektu, 

- definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu 

b) określenie niezbędnych zasobów – szacowanie potrzeb technicznych, organizacyjnych i 

osobowych potrzebnych do realizacji projektu 

c) poszczególne etapy wypełniania wniosku i ich wzajemne zależności. 

d) konstrukcja budżetu i harmonogramu zadań projektu według wykresu Gantta 

e) analiza systemu oceny i kryteriów wyboru projektów 

f) zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie  

g) polityki horyzontalne w projektach EFS – jak udowodnić ich spełnienie 

g) najczęściej popełniane błędy 

 

 

4.  Zapewnienie uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych, w wersji papierowej  

i elektronicznej.  

 

5. Przedstawienie do akceptacji treści materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej 

umożliwiającej edycję na adres lpi.przemysl@podkarpackie.pl na 2 dni przed terminem 

szkolenia. 

 

4.  Zapewnienie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu 

 

5. Zapewnienie noclegu ze śniadaniem dla uczestników szkolenia w obiekcie spełniającym 

należyty standard obsługi, tj. w obiekt  spełniający standard minimum 3-gwiazdek 

hotelowych trzygwiazdkowym (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie) zaakceptowanym przez 

Zamawiającego 

 

6. Zapewnienie uczestnikom szkolenia obiadu w I i II dniu szkoleniowym (zupa, drugie danie 

– mięso/ryba+ ziemniaki/frytki, bukiet surówek, deser, napoje). Dana potrawa nie może 

się powtórzyć. 



 
 

7. Zapewnienie uczestnikom szkolenia kolacji w pierwszym dniu szkolenia: danie gorące 

mięso/ryba + zimna płyta, napoje gorące, soki. 

 

8. Zapewnienie uczestnikom szkolenia bufetu kawowego dostępnego przez cały czas 

trwania szkolenia (kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, kruche 

ciasteczka, owoce, paluszki).  

 

 

 

Cześć II 

 

Kompleksowe przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia warsztatowego z zakresu zasad 

przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do projektów finansowanych z EFRR  dla 

maksymalnie 20 konsultantów Sieci PIFE w  województwie podkarpackim -II terminy szkolenia 

po ok 10 osób. 

 

  

A. Termin realizacji zamówienia: 1.10.2016-31.10.2016  (2 terminy po ok 10 osób). 

Dokładna data realizacji zostanie ustalona pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym. 

 

 Temat szkolenia 
 

Termin realizacji Ilość osób 

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej 

dla projektów finansowanych przez EFRR – 

I termin 

1.10.2016-31.10.2016   Ok 10 

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej 

dla projektów finansowanych przez EFRR – 

II termin 

1.10.2016-31.10.2016   Ok  10 

 

 

B. Miejsce warsztatów:  

       Wykonawca zaproponuje zamawiającemu minimum 5 obiektów z terenu 

województwa podkarpackiego, (z 5 różnych powiatów) z których Zamawiający 

wybierze jeden. Obiekt będzie się znajdować poza większymi ośrodkami miejskimi na 

terenie województwa podkarpackiego. 

 

 

C. Zadania Wykonawcy: 

 

1.Zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia wyposażonego w klimatyzację (umożliwiającą 

regulację temperatury podczas użytkowania pomieszczenia, ekran (umożliwiający wyraźny 

obraz z projektora multimedialnego, widocznego dla wszystkich uczestników), flipchart  

i przedłużacz o co najmniej 4 m długości (lub odpowiednio więcej przedłużaczy), oraz  



 
z bezpłatnym dostępem do sieci WI-FI. Sala musi być odrębnym pomieszczeniem, 

niezależnym od sali restauracyjnej i pokoi hotelowych. W sali warsztatowej we wszystkie dni 

musi być zapewniona dźwiękoszczelność od hałasów dochodzących z otoczenia, w tym 

imprez odbywających się wewnątrz obiektu i na jego zewnątrz.   

 

2.Zaproponowanie  trenera z co najmniej 40 godzinnym (w rozumieniu godziny zegarowej) 

doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń/ warsztatów w zakresie przygotowywania 

dokumentacji aplikacyjnej do projektów finansowanych z EFRR (co najmniej 15 h  

z zakresu perspektywy 2014-2020). Do czasu szkolenia lub warsztatów nie wliczają się 

przerwy. 

 

3.Trener przeprowadzi 14 godzinne (godziny zegarowe) szkolenie, na temat przygotowania 

dokumentacji projektowej dla projektów finansowanych z EFRR, które powinno obejmować 

minimum takie kwestie: 

 

 

a) praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie 

studium przypadku (case study na przykładzie działania 4.4. lub 3.1. RPO WP 2014-2020):  

- definiowanie pomysłu/idei projektu i formułowanie jego koncepcji,  

- definiowanie celów i zadań projektu, 

- definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu 

b) określenie niezbędnych zasobów – szacowanie potrzeb technicznych, organizacyjnych i 

osobowych potrzebnych do realizacji projektu 

c) poszczególne etapy wypełniania wniosku i ich wzajemne zależności. 

d) konstrukcja budżetu i harmonogramu zadań projektu według wykresu Gantta 

e) analiza systemu oceny i kryteriów wyboru projektów 

f) zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie  

g) najczęściej popełniane błędy 

 

 

4.  Zapewnienie uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych, w wersji papierowej  

i elektronicznej.  

 

5. Przedstawienie do akceptacji treści materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej 

umożliwiającej edycję na adres lpi.przemysl@podkarpackie.pl na 2 dni przed terminem 

szkolenia. 

 

6.  Zapewnienie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu 

 

7. Zapewnienie noclegu ze śniadaniem dla uczestników szkolenia w obiekcie spełniającym 

należyty standard obsługi, tj. w obiekt  spełniający standard minimum 3-gwiazdek 

hotelowych trzygwiazdkowym (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych 

obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie) zaakceptowanym przez 

Zamawiającego 



 
 

8. Zapewnienie uczestnikom szkolenia obiadu w I i II dniu szkoleniowym (zupa, drugie danie 

– mięso/ryba+ ziemniaki/frytki, bukiet surówek, deser, napoje). Dana potrawa nie może 

się powtórzyć. 

 

9. Zapewnienie uczestnikom szkolenia kolacji w pierwszym dniu szkolenia: danie gorące 

mięso/ryba + zimna płyta, napoje gorące, soki. 

 

10. Zapewnienie uczestnikom szkolenia bufetu kawowego dostępnego przez cały czas 

trwania szkolenia (kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, kruche 

ciasteczka, owoce, paluszki).  

 


