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Dział II SIWZ  

DA.MB.232.49.2020 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 10 studentów kierunku położnictwo: 

Efektywna komunikacja interpersonalna położna-pacjentka-rodzina. Komunikacja budująca zaufanie 

oraz postawę empatyczną. 

 

Szkolenie realizowane będzie dla studentów kierunku położnictwo uczestniczących w projekcie 

pn. „Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych” POWR.05.03.00-00-0002/19, 

współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 5.3 Wysoka jakość 

kształcenia na kierunkach medycznych w terminie do 31.12.2020r. 

 

Szkolenie będzie finansowany ze środków publicznych w całości, zgodnie z treścią art. 43. ust.1 pkt 29 

lit. c Ustawy z 11.03.2004 o podatku od  towarów i usług (Dz.U. t.j.2017, poz. 1221) 

1. ZAKRES USŁUGI: 

a) liczba godzin: 16 - edycja pierwsza  (1 godzina szkoleniowa = 45 min.) 

b) liczba uczestników 10  

c) zajęcia realizowane online w dni powszednie i/lub w weekendy  

Ponadto wykonawca zapewni: 

a) materiały szkoleniowe oraz inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia, w razie potrzeby 

dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

b) wypełnienie obowiązków informacyjno-promocyjnych zgodnie z Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz 

Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. 

Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020r. 

 

2. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Wymagane jest, aby wykonawca prowadzący szkolenie: 

a) posiadał uprawnienia do wystawienia certyfikatów i/lub zaświadczeń ukończenia dla 

uczestników szkolenia; 
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b) dysponował osobą, która prowadzić będzie szkolenie, która będzie miała min. 5 letnie 

doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów kierunku położnictwo; 

c) dysponował osobą, która prowadzić będzie szkolenie, która posiadać będzie wykształcenie 

psychologiczne (psycholog)     

    

DODATKOWO:   

1. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowych terminów 

realizacji szkolenia zgodnie z warunkami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia i w niniejszej umowie. 

2. Na minimum 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

szczegółowy program szkolenia do akceptacji. Program będzie zawierał minimum imiona i 

nazwiska prowadzącego szkolenie, tematykę, formy nauczania, rozkład godzinowy szkolenia. 

3. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe oraz inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia, 

w razie potrzeby dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjno-promocyjnych zgodnie z 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz 

Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. 

5. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wystawi i wyda każdemu uczestnikowi, który ukończył 

szkolenie certyfikat. Wzór certyfikatu Wykonawca prześle Zamawiającemu do akceptacji min. 3 dni 

przed planowanym przekazaniem uczestnikowi szkolenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się:  

a) prowadzić odpowiednią dokumentację projektową oznaczoną logotypami dostarczonymi przez 

Zamawiającego: dziennik zajęć, listy obecności uczestników szkolenia, 

b) do przeprowadzenia szkolenia w  formie on-line konieczne jest zarejestrowanie/nagranie 

szkolenia. Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo),na 

nagraniu powinien być widoczny trener, a Wykonawca powinien zadbać o odpowiednie 

udokumentowanie obecności wszystkich uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie 

czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat 

obecności/aktywności uczestników lub sporządzenie listy obecności potwierdzonych przez 

Wykonawcę środkami komunikacji elektronicznej).  

7. Wykonawca, pod  rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie, zobowiązany będzie do 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  o: 

a) nie zgłoszeniu się uczestników na szkolenie; 



 

3 

 

b) przerwaniu szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa; 

c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia i umowy. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie realizacji usługi, następujące dokumenty: 

a) dziennik zajęć zawierający: podpisane listy obecności uczestników, wymiar godz. zajęć, temat 

zajęć; 

b) oryginały imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenia; 

c) oryginały imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia;  

d) ksero certyfikatów dot. ukończenia przez uczestników szkolenia (podpisane za zgodność z 

oryginałem); 

e) faktury/rachunku za zrealizowane szkolenie; 

f) rzuty ekranu (na pendrive) dokumentujące odbyte zajęcia oraz obecność uczestników szkolenia, 

oświadczenie trenera o zrealizowaniu zajęć w terminie zgodnym z harmonogramem oraz dziennik 

zajęć zrealizowanych w formie on-line; 

g) innej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia szkolenia. 

 

 


