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ZATWIERDZAM
Elżbieta Pietraszek
Zastępca Dyrektora
Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

05.08.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo
zamówień publicznych

„Przygotowanie i realizacja Programu rozwoju pracowników/współpracowników Grupy NCBR”
Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych.
Oznaczenie sprawy: 35/19/US

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego ogłoszenia
o zamówieniu. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez
Zamawiającego.

Oznaczenie sprawy: 35/19/US

1.

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

adres:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ
I ROZWOJU w WARSZAWIE
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
www.ncbr.gov.pl
NCBR+ Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 47a

Kontakt :
przetargi@ncbr.gov.pl
fax: +48 22 201 34 08

00-695 Warszawa

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest zgodnie
z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz.1986 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą PZP".
2.2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione w załączniku XIV do dyrektywy
2014/24/UE.
2.3. Niniejsze

postępowanie

prowadzone

jest

w

sposób

przejrzysty,

obiektywny

i

niedyskryminacyjny.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
3.1.1. Część I – Program rozwoju pracowników „InnJA;
3.1.2. Część II - Programu rozwoju menedżerów „Szef jako lider zespołu”.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i II znajduje się w Załączniku nr 1 do
niniejszego Ogłoszenia (dalej jako „Ogłoszenie”).
3.3. Pozycja we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
80000000-4

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80500000-9

Usługi szkoleniowe

3.4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku części I jak i II minimum jedna osoba skierowana do
realizacji usługi była zatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę, w takim wymiarze czasu pracy, w jakim dana osoba będzie realizować usługę, wykonująca
w trakcie realizacji Umowy niżej wskazane czynności, polegające na świadczeniu pracy w sposób
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określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
917, ze zm.), takie jak:
1)

koordynacja współpracy z trenerami i metodykami/diagnostami;

2)

obsługa mailowa i telefoniczna uczestników;

3)

obsługa administracyjno-logistyczna, nadzór nad kalendarzem szkoleń;

4)

współpraca z Zamawiającym.

Zasady kontroli sposobu realizacji wyżej wymienionego obowiązku i sankcje za jego
niedotrzymanie określone są w istotnych postanowieniach umowy.
3.5. Zmawiający, zarówno w I jak i II części, przewiduje możliwość zastosowania art. 144 ust 1 pkt
6 uPzp.
3.6. Wykonawca może złożyć ofertę na obie części bądź na jedną część.

4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1.Termin realizacji zamówienia dla I i II części – 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do
wykorzystania środków finansowych lub po wykorzystaniu pełnej liczby działań przewidzianych
do realizacji w ramach zamówienia podstawowego (zgodnie z zapisami SOPZ i Istotnych
Postanowień Umowy).
4.2. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia, w I i II części, przewiduje zastosowanie prawa
opcji.
4.3. Przy skorzystaniu z prawa opcji termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o 12
miesięcy.
4.4. Uruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenia oświadczenia woli w przedmiocie
skorzystania z prawa opcji. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji skorzysta nie później niż na
30 dni przed zakończeniem Umowy.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art 22 ust. 1 nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, co potwierdzą przez
złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
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braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 i 5 pkt 1 ustawy PZP.
5.2. W zakresie warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP
(zdolności technicznej lub zawodowej):
W przypadku składania oferty do części I zamówienia:
5.2.1. Wykonawcy winni wykazać się, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie
innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego
wykonania\wykonywania co najmniej 3 usług realizowanych na zamówienie, tj.
realizowane w trybie zamkniętym dla podmiotu zewnętrznego, z których każda polegała
na organizacji, obsłudze administracyjno-logistycznej i przeprowadzeniu programu
rozwojowego pracowników ww. podmiotu (i ewentualnie współpracowników) i każda
spełniała łącznie wszystkie z poniższych warunków:
5.2.1.1.Przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych podmiotu zlecającego pod kątem
przygotowania programu merytorycznego całego programu rozwojowego;
5.2.1.2.Przygotowano

program

merytoryczny

całego

programu

rozwojowego

oraz

opracowywano szczegółowe scenariusze poszczególnych szkoleń i/lub warsztatów;
5.2.1.3.Prowadzono bieżącą ewaluację programu pod kątem wskaźników realizacji i weryfikację
założeń programu merytorycznego pod kątem wyników ewaluacji;
5.2.1.4.Prowadzono bieżący nadzór merytoryczny nad programem merytorycznym;
5.2.1.5.Prowadzono działania komunikacyjne dot. całości programu rozwojowego;
5.2.1.6.Zapewniono co najmniej 6 trenerów, z których każdy prowadził szkolenia i/lub warsztaty
z innych merytorycznie obszarów (zagadnień);
5.2.1.7.Zapewniono materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla uczestników, w tym materiały
udostępniane uczestnikom online;
5.2.1.8.Łączna liczba uczestników programu rozwojowego wyniosła co najmniej 100 (sto) osób;
5.2.1.9.Czas trwania wyniósł łącznie co najmniej 500 (pięćset) godzin zegarowych szkoleń i/lub
warsztatów (uwzględniając prowadzone zajęcia i przerwy kawowe i lunch’ową);
5.2.1.10. Wartość co najmniej 100 000,00 (sto tysięcy) zł brutto.

Strona 4 z 141

Oznaczenie sprawy: 35/19/US

Uwaga:


Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu
uzyskania ww. wartości minimalnej;



W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie:
zakresu i wartości wykonywania danej usługi, dotyczą części umowy już
zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu
składania ofert) i te parametry (zakres, wartość) Wykonawca zobowiązany jest
podać w wykazie usług;



W przypadku, gdy wartość zamówienia jest określona w innej walucie niż
w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie
na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych
w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania
przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w
pkt 7.1.1. oraz dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.2. Ogłoszenia. W przypadku, gdy
Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o
którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego
w pkt 7.1.1. dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 7.3.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.1. spełni jeden z nich lub Wykonawcy
spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.2.2. Zdolność techniczna i zawodowa – dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia:
5.2.2.1.co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję koordynatora, która w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert odpowiedzialna była za organizację i koordynację
(w tym co najmniej: koordynacja współpracy z trenerami, obsługa mailowa i telefoniczna
uczestników, obsługa administracyjno-logistyczna, nadzór nad kalendarzem szkoleń i/lub
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warsztatów) co najmniej 3 (trzech) programów edukacyjnych/rozwojowych i każdy
spełniał łącznie wszystkie z poniższych warunków:
5.2.2.1.1. Łączna liczba uczestników programu edukacyjnego/rozwojowego wyniosła co
najmniej 20 (dwadzieścia) osób;
5.2.2.1.2. Czas trwania wyniósł łącznie co najmniej 80 (osiemdziesiąt) godzin zegarowych
szkoleń i/lub warsztatów (uwzględniając prowadzone zajęcia i przerwy kawowe i
lunch’ową).
5.2.2.2. co najmniej 2 (dwoma) metodykami/diagnostami, którzy będą uczestniczyć w realizacji
zamówienia, z których każdy spełni łącznie wszystkie z poniższych warunków:
5.2.2.2.1. Posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie (mgr), wyższe inżynierskie
(minimum mgr inż.) lub równoważne;
5.2.2.2.2. Posiada łącznie co najmniej 2 (dwa) lata (czyli łącznie pełne 24 miesiące
kalendarzowe)

doświadczenia

zawodowego

w

zarządzaniu

projektami

rozwojowymi/szkoleniowymi w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem
terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza sumowanie doświadczenia
zawodowego dającego łącznie 24 pełne miesiące kalendarzowe na przestrzeni
ostatnich 5 lat;
5.2.2.2.3. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert był odpowiedzialny
za zaplanowanie i przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach co
najmniej 3 (trzech) programów edukacyjnych/rozwojowych dla pracowników,
realizowanych w trybie zamkniętym, tj. na zlecenie danego podmiotu zewnętrznego,
oraz był odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad programami merytorycznymi
ww. programów. Każdy z programów z udziałem co najmniej 25-ciu (dwudziestu
pięciu) uczestników;
5.2.2.2.4. Przeprowadził, w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat przed upływem terminu składania
ofert minimum 100 godzin szkoleniowych (gdzie jedna godzina szkoleniowa = 45
minut) szkoleń i/lub warsztatów z zagadnienia/tematu, w którym się specjalizuje.
5.2.2.3.co

najmniej

6

(sześcioma)

trenerami,

po

jednym

z

każdego

zagadnienia/tematu/kompetencji z rozwoju pracowników, wymienionego w SOPZ w ust.
4 Części A. Program rozwoju pracowników „InnJA”, którzy będą uczestniczyć w
realizacji zamówienia, z których każdy spełni łącznie wszystkie z poniższych warunków:
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5.2.2.3.1. Posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie (mgr), wyższe inżynierskie
(minimum mgr inż.) lub równoważne;
5.2.2.3.2. Przeprowadził, w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat przed upływem terminu składania
ofert, łącznie co najmniej 500 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45
minut) szkoleń i/lub warsztatów, w tym:


łącznie co najmniej 100 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45
minut) z zagadnienia/tematu/kompetencji z rozwoju pracowników, które
może obejmować program merytoryczny „Programu rozwoju pracowników
„InnJA””, opisanych w SOPZ w ust. 4. Części A. Program rozwoju
pracowników „InnJA” i w ramach którego będzie prowadził warsztaty w
Programie

(w

zakresie

zagadnienia/tematu/kompetencji

z

rozwoju

pracowników, do którego został przypisany przez Wykonawcę w ofercie w
Wykazie osób) oraz


łącznie co najmniej 400 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45
minut) z innych zagadnień/tematów/kompetencji z rozwoju pracowników
wykraczających poza zagadnienie/temat/kompetencję, do którego został
przypisany przez Wykonawcę w ofercie w Wykazie osób.

W ramach każdego ze szkoleń i/lub warsztatów, w ramach których trener prowadził
wykazane godziny szkoleniowe przygotował również program merytoryczny swoich
zajęć (uwzględniający ćwiczenia), opracował materiały szkoleniowe i dydaktyczne.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
wymienione w pkt 7.1.1. oraz dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.3. Ogłoszenia. W
przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP wraz z ofertą
oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt 7.1.1. dodatkowo winni oni przedłożyć także
dokumenty określone w pkt 7.3.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.2. spełni jeden z nich
lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
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W przypadku składania oferty do części II zamówienia:
5.2.3. Wykonawcy winni wykazać się, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie
innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego
wykonania\wykonywania co najmniej 3 usług realizowanych na zamówienie, tj.
realizowane w trybie zamkniętym dla podmiotu zewnętrznego, z których każda polegała
na organizacji, obsłudze administracyjno-logistycznej i przeprowadzeniu programu
rozwojowego dla menedżerów ww. podmiotu i każda spełniała łącznie wszystkie z
poniższych warunków:
5.2.3.1.Przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych podmiotu zlecającego pod kątem
przygotowania programu merytorycznego całego programu rozwojowego;
5.2.3.2.Przygotowano

program

merytoryczny

całego

programu

rozwojowego

oraz

opracowywano szczegółowe scenariusze poszczególnych szkoleń i/lub warsztatów;
5.2.3.3.Prowadzono bieżącą ewaluację programu pod kątem wskaźników realizacji i weryfikację
założeń programu merytorycznego pod kątem wyników ewaluacji
5.2.3.4.Prowadzono bieżący nadzór merytoryczny nad programem merytorycznym;
5.2.3.5.Prowadzono działania komunikacyjne dot. całości programu rozwojowego;
5.2.3.6.Zapewniono co najmniej 8 trenerów, z których każdy prowadził szkolenia i/lub warsztaty
z innych merytorycznie obszarów (zagadnień);
5.2.3.7.Zapewniono materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla uczestników, w tym materiały
udostępniane uczestnikom online;
5.2.3.8.Łączna liczba uczestników programu rozwojowego wyniosła co najmniej 30 (trzydzieści)
osób;
5.2.3.9.Czas trwania wyniósł łącznie co najmniej 100 (sto) godzin zegarowych szkoleń i/lub
warsztatów (uwzględniając prowadzone zajęcia i przerwy kawowe i lunch’ową);
5.2.3.10. Wartość co najmniej 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto.

Uwaga:


Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu
uzyskania ww. wartości minimalnej;
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W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie:
zakresu i wartości wykonywania danej usługi, dotyczą części umowy już
zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu
składania ofert) i te parametry (zakres, wartość) Wykonawca zobowiązany jest
podać w wykazie usług;



W przypadku, gdy wartość zamówienia jest określona w innej walucie niż
w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie
na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych
w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania
przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w
pkt 7.1.1. oraz dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.2. Ogłoszenia. W przypadku, gdy
Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o
którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego
w pkt 7.1.1. dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 7.3.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.3. spełni jeden z nich lub Wykonawcy
spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.2.4. Zdolność techniczna i zawodowa – dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia:
5.2.4.1.co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję koordynatora, która w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert odpowiedzialna była za organizację i koordynację
(w tym co najmniej: koordynacja współpracy z trenerami, obsługa mailowa i telefoniczna
uczestników, obsługa administracyjno-logistyczna, nadzór nad kalendarzem szkoleń i/lub
warsztatów) co najmniej 3 (trzech) programów edukacyjnych/rozwojowych i każdy
spełniał łącznie wszystkie z poniższych warunków:
5.2.4.1.1. Łączna liczba uczestników programu edukacyjnego/rozwojowego wyniosła co
najmniej 20 (dwadzieścia) osób;
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5.2.4.1.2. Czas trwania wyniósł łącznie co najmniej 80 (osiemdziesiąt) godzin zegarowych
szkoleń i/lub warsztatów (uwzględniając prowadzone zajęcia i przerwy kawowe i
lunch’ową).
5.2.4.2.co najmniej 2 (dwoma) metodykami/diagnostami, którzy będą uczestniczyć w realizacji
zamówienia, z których każdy spełni łącznie wszystkie z poniższych warunków:
5.2.4.2.1. Posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie (mgr), wyższe inżynierskie
(minimum mgr inż.) lub równoważne;
5.2.4.2.2. Posiada łącznie co najmniej 2 (dwa) lata (czyli łącznie pełne 24 miesiące
kalendarzowe)

doświadczenia

zawodowego

w

zarządzaniu

projektami

rozwojowymi/szkoleniowymi w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem
terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza sumowanie doświadczenia
zawodowego dającego łącznie 24 pełne miesiące kalendarzowe na przestrzeni
ostatnich 5 lat;
5.2.4.2.3. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert był odpowiedzialny
za zaplanowanie i przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach co
najmniej 3 (trzech) programów edukacyjnych/rozwojowych dla menedżerów,
realizowanych w trybie zamkniętym, tj. na zlecenie danego podmiotu zewnętrznego,
oraz był odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad programami merytorycznymi
ww. programów. Każdy z programów z udziałem co najmniej 25-ciu (dwudziestu
pięciu) uczestników;
5.2.4.2.4. Przeprowadził, w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat przed upływem terminu składania
ofert minimum 100 godzin szkoleniowych (gdzie jedna godzina szkoleniowa = 45
minut) zajęć z zagadnienia/tematu, w którym się specjalizuje.
5.2.4.3. co najmniej 8 (ośmioma) trenerami, po jednym z każdej kluczowej kompetencji
menedżerów/zagadnienia poniżej:
a)

Przywództwo i kierowanie ludźmi – rola menedżera,

b)

Komunikacja i relacje, budowanie kultury feedbacku w zespole,

c)

Budowanie zespołu, w tym zarządzanie konfliktem,

d)

Motywowanie, zaangażowanie i rozwój pracowników,

e)

Zarzadzanie ludźmi i zespołami w zmianie,

f)

Delegowanie, czyli jak skutecznie zlecać zadania,
Strona 10 z 141

Oznaczenie sprawy: 35/19/US

g)

Wzmacnianie postawy otwartości na zgłaszanie pomysłów i brania za nie

odpowiedzialności,
h)

Skuteczne korygowanie postaw i zachowań bez naruszania dobrych relacji;

którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, z których każdy spełni łącznie
wszystkie z poniższych warunków:
5.2.4.3.1. Posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie (mgr), wyższe inżynierskie
(minimum mgr inż.) lub równoważne;
5.2.4.3.2. Przeprowadził, w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat przed upływem terminu składania ofert,
łącznie co najmniej 500 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut) szkoleń i/lub
warsztatów, w tym:
• łącznie co najmniej 100 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut) z
kluczowej kompetencji menedżerów/zagadnienia, które może obejmować program
merytoryczny „Programu rozwoju menedżerów „Szef jako lider zespołu””, wskazanych
powyżej i w ramach którego będzie prowadził warsztaty w Programie (w zakresie
rozwoju kluczowej kompetencji menedżera/zagadnienia, do którego został przypisany
przez Wykonawcę w ofercie w Wykazie osób) oraz
• łącznie co najmniej 400 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut) z
innych zagadnień/tematów/kompetencji z rozwoju pracowników wykraczających poza
kluczowe kompetencje menedżerów/zagadnienie, do którego został przypisany przez
Wykonawcę w ofercie w Wykazie osób.
W ramach każdego ze szkoleń i/lub warsztatów, w ramach których trener prowadził wykazane godziny
szkoleniowe przygotował również program merytoryczny swoich zajęć (uwzględniający ćwiczenia),
opracował materiały szkoleniowe i dydaktyczne.
Każdy z ośmiu trenerów przedstawionych przez Wykonawcę musi zostać przypisany przez
Wykonawcę do jednej z ośmiu kompetencji menedżera/zagadnienia opisanego powyżej, które może
obejmować program merytoryczny „Programu rozwoju menedżerów „Szef jako lider zespołu”” i m.
in. w tej kompetencji/zagadnieniu Wykonawca wykaże doświadczenie szkoleniowe trenera.
Uwaga! W ramach zespołu realizującego przedmiot niniejszego zamówienia jedna osoba może pełnić
dwie role: metodyka/diagnosty oraz trenera w zakresie prowadzenia szkoleń/warsztatów z jednej
kompetencji menedżerów/zagadnienia opisanego w powyżej. Osoba ta musi być wykazana, a jej
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doświadczenie opisane stosownie do pełnionej roli w Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego – zarówno w części dot. metodyków/diagnostów jak i w części
dot. trenerów.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt
7.1.1. oraz dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.3. Ogłoszenia. W przypadku, gdy Wykonawcy będą
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a
ust. 1 ustawy PZP wraz z ofertą oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt 7.1.1. dodatkowo winni
oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 7.3.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie
zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt 5.2.4. spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią
go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
5.3. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca
spełnia wyżej wymieniony warunek.
5.4. Niespełnienie warunków wymienionych w pkt 5.2. niniejszego Ogłoszenia skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
5.5 Wykonawca, składający ofertę na 2 części musi wykazać 4 różne usługi, o których mowa w pkt
5.2.1. i 5.2.3. SIWZ.
5.6

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.

5.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 5.2. Ogłoszenia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. W takim przypadku:
5.7.1.

Wykonawca,

który

polega

na

zdolnościach

podmiotów

musi

udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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5.7.2.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 uPzp.

5.7.3.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.6.
powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego.
5.7.3.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
5.7.3.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolność techniczną lub zawodową, o których mowa w pkt 5.6.
powyżej.

5.8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie z postępowania o udzielnie
zamówienia.
6.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.
Zamawiający z przedmiotowego postępowania wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy PZP tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2017 poz. 2344 ze zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2017 poz. 2344
ze zm.).

7.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
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WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu następujące
dokumenty:
7.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
7.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3
do Ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu,
7.1.2. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem przedmiotu usług, wartości, dat wykonania, zakresu przedmiotu
usługi i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.
Wykaz należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 4 lub/i 4.1. do Ogłoszenia.
Jeśli wskazane w wykazie usług, usługi zostały wykonane na rzecz Zamawiającego,
Zamawiający nie wymaga załączenia dowodów ich należytego wykonania.
7.1.3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 lub/i 5.1. do Ogłoszenia.
7.1.4. Koncepcję scenariusza Warsztatów „Zdjęcie Zespołu/procesu” (propozycja) – w
przypadku części I
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7.1.5. Sześć filmów na jednym pendrive, zawierających autoprezentację każdego trenera
przedstawionego w Ofercie – w przypadku części I
7.1.6. Koncepcję

przeprowadzenia

badania

potrzeb

i

diagnozy

zapotrzebowania

Zamawiającego (propozycja) – w przypadku części II
7.1.7. Koncepcję scenariusza warsztatów z menedżerami (propozycja) – w przypadku części II
7.1.8. Osiem filmów na jednym pendrive, zawierających autoprezentację każdego trenera
przedstawionego w Ofercie – w przypadku części II
7.1.9. Ewentualne pełnomocnictwo uprawniające do podpisania Oferty.
7.1.10. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w pkt 7.1.1. Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.3. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu dodatkowo winni

oni

przedłożyć:
7.3.1. dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi
do realizacji zamówienia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
7.3.2. dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa w pkt 7.3.
Ogłoszenia), określający w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
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c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.
Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca polegający na zdolnościach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP będzie dysponował
niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument określony w pkt 7.3.2. Ogłoszenia
nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 7.3.1. Ogłoszenia będzie potwierdzał, że
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym
należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o
których mowa w pkt 7.3.2. a)-c).
7.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.
Ogłoszenia dotyczące tych podmiotów.
7.5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w
części I i II, do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Do sporządzania
oświadczenia służy Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1. Ogłoszenia, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw
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albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
kierowania wezwania tylko do Wykonawcy, którego ofertę oceni jako najkorzystniejszą.
7.7.

Jeżeli

jest

to

niezbędne

do

zapewnienia

odpowiedniego

przebiegu

postępowania

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających,

że

nie

podlegają

wykluczeniu,

spełniają

warunki

udziału

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
7.8. Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale Ogłoszenia muszą spełniać
określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r, poz. 1126) zwanego dalej
rozporządzeniem.
7.9. W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz z ofertą Wykonawca winien
złożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn.
zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za
zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego
tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać
uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści
pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy.
Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.
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zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki
cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób
reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
7.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
7.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:


odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;



negocjacji warunków Zamówienia;



rezygnacji lub unieważnienia Zamówienia w uzasadnionych przypadkach (np. zmiany
decyzji zamawiającego w zakresie konieczności realizacji zamówienia) przed
wyborem oferty najkorzystniejszej.

7.12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych
wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów lub treści złożonych ofert.
7.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny pod względem spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, a co za tym idzie do ewentualnego wezwania do uzupełnienia dokumentów
oraz złożenia wyjaśnień, tylko w stosunku do Wykonawcy najwyżej ocenionego w kryteriach
oceny ofert.
7.14.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
Zamówienia, jeżeli:


nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;



cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
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wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;



jeżeli postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w
sprawie Zamówienia.

7.15 Zamawiający do terminu składania ofert może zmienić postanowienia niniejszego ogłoszenia.
7.16. W ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert Zamawiający upubliczni informacje wskazane przez
Wykonawców w ofercie, a następnie:
a) dokona wyboru oferty najkorzystniejszej,
albo
b) zaprosi maksymalnie dwóch wykonawców (wybranych na podstawie wstępnej oceny według
kryteriów oceny ofert, z największą ilością punktów) przed wyborem najkorzystniejszej oferty do
negocjacji. Wykonawca będzie mógł przystąpić do negocjacji, ale nie będzie musiał. Nie przystąpienie
do negocjacji nie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Zamawiający z
każdym wykonawcą, z którym prowadzone będą negocjacje podpisze protokół z negocjacji. Po
przeprowadzeniu negocjacji ze wszystkimi wykonawcami, którzy wyrażą taką chęć, Zamawiający
opublikuje protokół z negocjacji i przedstawi nowe informacje obejmujące kryteria oceny ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków umowy.

8.

INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI
8.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, lub za pomocą poczty elektronicznej:
przetargi@ncbr.gov.pl. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i
informacji za pomocą poczty elektronicznej każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej

Strona 19 z 141

Oznaczenie sprawy: 35/19/US

strony niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania, a także wskazać w temacie numer
postępowania. Przy komunikowaniu się przy pomocy poczty elektronicznej konieczne jest
wysyłanie podpisanych zgodnie z pkt 11.7. Ogłoszenia skanów pism.
8.2. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze wskazanego w pkt 8.1. powyżej
obowiązku, Zamawiający uzna, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
dotarły do Wykonawcy w dniu i godzinie jego nadania oraz były czytelne.
8.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji
związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w
ofercie np. błędnego adresu lub adresu poczty elektronicznej.
8.4. Wykonawca może na piśmie lub w formie elektronicznej zwrócić się do Zamawiającego z
wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.5. Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego i za pomocą poczty elektronicznej na
adres: przetargi@ncbr.gov.pl. W temacie pisma należy podać tytuł przetargu.
8.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego.
8.7. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować
treść niniejszego Ogłoszenia.
8.8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana Ogłoszenia stanie się jego częścią. Dokonaną
zmianę treści Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.
8.9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści Ogłoszenia
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści stosowną informację na stronie
internetowej Zamawiającego.

9.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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10.1. Okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą.
10.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną własnoręcznym
podpisem. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny, zgodnie z treścią
Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
11.2. Do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
11.2.1. oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia;
11.2.2. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
11.2.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 7.3. powyżej – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
11.2.4. wykaz usług dla części I i II wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie,
11.2.5. wykaz osób dla części I i II skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego,
11.2.6. Koncepcję scenariusza Warsztatów „Zdjęcie Zespołu/procesu” (propozycja) – w
przypadku części I
11.2.7. Sześć filmów na jednym pendrive, zawierających autoprezentację każdego trenera
przedstawionego w Ofercie – w przypadku części I
11.2.8.

Koncepcję

przeprowadzenia

badania

potrzeb

i

diagnozy

zapotrzebowania

Zamawiającego (propozycja) – w przypadku części II
11.2.9. Koncepcję scenariusza warsztatów z menedżerami (propozycja) – w przypadku części II
11.2.10 Osiem filmów na jednym pendrive, zawierających autoprezentację każdego trenera
przedstawionego w Ofercie – w przypadku części II
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11.2.11. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy.
11.3. Formularz oferty, oświadczenia Wykonawcy, a także wykaz usług i osób zaleca się sporządzić
na drukach stanowiących załączniki do Ogłoszenia.
11.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego do Ogłoszenia Formularza oferty,
zobowiązany jest on złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści Ogłoszenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik nr 3,4,5 do
Ogłoszenia), treść składanych oświadczeń oraz wykazu usług i osób powinna potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia obowiązujących
w niniejszym postępowaniu.
11.5. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę dla każdej z części, w której musi być
zaoferowana tylko jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w pkt 15 Ogłoszenia. Złożenie więcej
niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
11.6. Formularz oferty, oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1. Ogłoszenia, zobowiązanie
podmiotu, o których mowa w pkt 7.3., oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 7.5. oraz inne oświadczenia dotyczące
Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których
zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp składane są w
oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem zgodnie z pkt 11.8. Ogłoszenia.
Forma dokumentu pełnomocnictwa uregulowana jest w pkt 7.9. Ogłoszenia.
11.7. Formularz oferty, oświadczenie określone w pkt 7.1.1. Ogłoszenia, wykaz usług i osób, a także
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w pkt 7.5. oraz inne oświadczenia muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e)
do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy bądź
posiadającą(-ce) stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.9.
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11.8. Kserokopie dokumentów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub osobę uprawnioną do takich czynności na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z
zastrzeżeniem pkt 7.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. By cel poświadczenia nie budził
wątpliwości prosimy o następującą formułę na dokumencie „ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM” na każdej zapisanej stronie bądź formułę „Poświadczam za zgodność z
oryginałem strony od …. do ….” oraz podpis(-y) osoby/osób upoważnionej(-ych) do
reprezentacji odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej. Powyższe nie odnosi się do poświadczeń notarialnych.
11.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.10. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie innym uczestnikom
postępowania.

Uwaga
Zastrzegając

informacje

w

ofercie

Wykonawca

winien

mieć

na

względzie,

że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy
warunki:
 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą,
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 nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które
ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy
można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub
określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane
lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.
11.12. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji:
11.12.1. odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
11.12.2. które są jawne na mocy odrębnych przepisów,
11.12.3. cen jednostkowych stanowiących podstawę wyliczenia ceny ofert.

12. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT
Oferta powinna znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania ofert.
Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem
Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na przygotowanie i realizację Programu rozwoju
pracowników/współpracowników Grupy NCBR, część …………”
Oznaczenie sprawy: 35/19/US oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21 sierpnia 2019 r. godz.
12:30”.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w
Ogłoszeniu) ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej
zewnętrzne opakowanie oferty (np. firmowa koperta firmy kurierskiej) winno być również oznaczone
w sposób umożliwiający przyporządkowanie oferty do niniejszego postępowania, tj. co najmniej
nazwą lub numerem postępowania.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę

złożone

w

oddzielnej

wewnętrznej
Strona 24 z 141

kopercie

z

oznakowaniem

„tajemnica

Oznaczenie sprawy: 35/19/US

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 21 sierpnia 2019 r. do godz. 11:30. Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
13.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
13.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 21 sierpnia 2019 r. o
godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 107 piętro 1.
13.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
13.5. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego
pisemnie.
13.6. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania
ofert) zgodnie z opisem podanym w pkt 12 powyżej, oznaczając dodatkowo: „ZMIANA
OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
13.7. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

14. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
14.1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podadzą kwotę, jaką zamierzają przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia dla części I i II.
14.3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
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14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszczą na stronie www.ncbr.gov.pl
informacje dotyczące:
14.4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
14.4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
14.4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
14.5. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
14.6. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonym w pkt 17 Ogłoszenia.
14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym Ogłoszeniu i uzyska największą liczbę punktów zgodnie z
przyjętymi kryteriami oceny ofert.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
15.1. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia. Cena za wykonanie zamówienia winna obejmować wszystkie koszty związane z
realizacja całego przedmiotu zamówienia.
15.2. Wykonawca w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 poda ceny jednostkowe i ich
sumę.
15.3. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich. Wykonawca określi ceny za wszystkie
elementy zamówienia, wypełniając odpowiednio wszystkie pola Formularza oferty.
15.4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy.
15.5. Ceny jednostkowe i wszystkie wymienione wartości należy podać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
15.6. Cena oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się
cenę wyrażoną słownie.
15.7. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. W związku z tym, że
działanie rozwojowe w 100% finansowane ze środków publicznych jest zwolnione z podatku
VAT, Zamawiający – NCBR wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przygotowanie i realizację
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Programu (kwota obliczona proporcjonalnie do liczby pracowników NCBR, którzy wezmą
udział w Programie) w kwocie brutto równej kwocie netto (w PLN), natomiast Zamawiający NCBR+ wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przygotowanie i realizację Programu (kwota
obliczona proporcjonalnie do liczby pracowników NCBR+, którzy wezmą udział w Programie)
w kwocie netto (równej kwocie brutto z Formularza) powiększonej o należny podatek VAT (w
PLN).
15.8. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty będą niezmienne, z zastrzeżeniem, że mogą
zostać zwaloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
publikowany przez GUS w Monitorze Polskim. Waloryzacja następuje wyłącznie na wniosek
Wykonawcy. Wniosek w tym zakresie Wykonawca może złożyć nie wcześniej niż po upływie
roku obowiązywania umowy. Zwaloryzowane ceny będą obowiązywały od pierwszego dnia
następnego miesiąca rozliczeniowego usługi, po miesiącu w którym złożono wniosek o
waloryzację.
15.9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionych w niej cen podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego,
że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty
podatku.
15.10 Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
15.11. Za ustalenie świadczeń obejmujących przedmiot zamówienia oraz sposób przeprowadzenia na
tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
15.12. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest
szczegółowe zapoznanie się z SOPZ, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia
oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
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16. INFORMACJE

DOTYCZĄCE

WALUT

OBCYCH,

W

JAKICH

MOGĄ

BYĆ

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
16.1. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach
obcych.
16.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
17.1. Przy ocenie ofert dla części I zostaną uwzględnione następujące kryteria:
L.p.
1.

Kryterium

Waga

Cena brutto za jedną jednostkę w PLN: jedna godzina
zegarowa pracy trenera/moderatora/facylitatora/coach’a

Punkty

6%

6 pkt

27%

27 pkt

5%

5 pkt

Cena brutto za jedną jednostkę w PLN:
przeprowadzenie jednego dnia szkoleniowego warsztatów dla
jednej grupy szkoleniowej, liczącej do 16-stu uczestników
włącznie przez jednego metodyka/diagnostę lub trenera
2.

(jeden dzień szkoleniowy trwający 8 godzin zegarowych, w
tym przerwa na lunch i przerwy kawowe, tj. 9 godzin
szkoleniowych pracy z grupą, a jedna godzina szkoleniowa to
45 minut pracy trenera z grupą i realizacji zakładanego
programu)
Cena brutto za jedną jednostkę w PLN:
praca każdego dodatkowego trenera na warsztacie, w którym

3.

weźmie udział więcej niż 16-stu uczestników, przy założeniu,
że warsztat potrwa 8 godzin zegarowych, w tym przerwa na
lunch i przerwy kawowe, tj. 9 godzin szkoleniowych pracy z
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L.p.

Kryterium

Waga

Punkty

grupą, a jedna godzina szkoleniowa to 45 minut pracy trenera
z grupą i realizacji zakładanego programu
Cena netto za pracę każdego dodatkowego trenera na
warsztacie, w którym weźmie udział więcej niż 16-stu
uczestników nie może przekroczyć 75% z ceny netto za
przeprowadzenie jednego dnia szkoleniowego warsztatów dla
jednej grupy szkoleniowej, liczącej do 16-stu uczestników
włącznie przez jednego metodyka/diagnostę lub trenera
Cena brutto za materiały szkoleniowe - maksymalną, łączną
liczbę zamawianych jednostek:
– 700 pakietów gadżetów (np. kubek, smycz, plecako-worek)
- dwa roll-up’y
4.

- 150 plakatów promujących program
tym przygotowanie graficzne i treści, wydruk/produkcja,

2%

2 pkt

10%

10 pkt

20%

20 pkt

dostarczenie do siedziby Zamawiającego ww. materiałów
Cena netto za wszystkie ww. materiały nie może przekroczyć
kwoty 45 000,00 (czterdziestu pięciu tysięcy) zł netto.
5.
6.
7.

Koncepcja scenariusza Warsztatów „Zdjęcie
Zespołu/procesu” (propozycja)
Kompetencje metodyków/diagnostów
Uzasadnienie zaangażowania proponowanych trenerów
w realizację Programu

30%

30 pkt

17.1.1. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. W przypadku gdy oferta w kryteriach nr 5, 6,
i 7 nie uzyska łącznie minimum 40 pkt, oferta zostanie odrzucona. Zamawiający dokona
wyliczenia punktów dla każdej oferty, za kryteria nr 1-7, z dokładnością do dwóch miejsc
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po przecinku. Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem,
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:
LP = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7
Gdzie:
LP – suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach
K1 – to punkty w kryterium: Cena brutto za jedną jednostkę w PLN: jedna godzina zegarowa pracy
trenera/moderatora/facylitatora/coach’a
K2 – to punkty w kryterium: Cena brutto za jedną jednostkę w PLN:
przeprowadzenie jednego dnia szkoleniowego warsztatów dla jednej grupy szkoleniowej, liczącej do
16-stu uczestników włącznie przez jednego metodyka/diagnostę lub trenera
K3 – to punkty w kryterium: praca każdego dodatkowego trenera na warsztacie, w którym weźmie
udział więcej niż 16-stu uczestników
K4 – to punkty w kryterium: Cena brutto za materiały szkoleniowe - maksymalną, łączną liczbę
zamawianych jednostek: 700 pakietów gadżetów (np. kubek, smycz, plecako-worek), dwa roll-up’y i
150 plakatów promujących program
K5 - to punkty w kryterium: Koncepcja scenariusza Warsztatów „Zdjęcie Zespołu/procesu”
(propozycja)
K6 – to punkty w kryterium: Kompetencje metodyków/diagnostów
K7 - to punkty w kryterium: Uzasadnienie zaangażowania proponowanych trenerów w realizację
Programu
17.1.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę
punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku,
również w odniesieniu do poszczególnych kryteriów.
17.1.3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną w kryterium K2.
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17.1.4. Kryterium– K1 – Cena brutto za jedną jednostkę w PLN: jedna godzina zegarowa pracy
trenera/moderatora/facylitatora/coach’a - waga 6% (6% = 6 pkt).
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (6 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który
zaproponuje najniższą cenę w ramach powyższego kryterium, natomiast pozostali Wykonawcy
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
K1 n
K1 =

x6
K1 o

gdzie:

K1 n
K1 o

– cena jednostkowa brutto oferty najtańszej w
danym kryterium
– cena jednostkowa brutto oferty ocenianej w
danym kryterium

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 6 punktów.
17.1.5. Kryterium– K2 – Cena brutto za jedną jednostkę w PLN: przeprowadzenie jednego dnia
szkoleniowego warsztatów dla jednej grupy szkoleniowej, liczącej do 16-stu
uczestników włącznie przez jednego metodyka/diagnostę lub trenera (jeden dzień
szkoleniowy trwający 8 godzin zegarowych, w tym przerwa na lunch i przerwy kawowe,
tj. 9 godzin szkoleniowych pracy z grupą, a jedna godzina szkoleniowa to 45 minut pracy
trenera z grupą i realizacji zakładanego programu) - waga 27% (27% = 27 pkt).
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (27 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który
zaproponuje najniższą cenę w ramach powyższego kryterium, natomiast pozostali Wykonawcy
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
K2 n
K2 =

x 27
K2 o

gdzie:

K2 n
K2 o

– cena jednostkowa brutto oferty najtańszej w
danym kryterium
– cena jednostkowa brutto oferty ocenianej w
danym kryterium
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Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 27 punktów.
17.1.6. Kryterium– K3 – Cena brutto za jedną jednostkę w PLN: praca każdego dodatkowego
trenera na warsztacie, w którym weźmie udział więcej niż 16-stu uczestników, przy
założeniu, że warsztat potrwa 8 godzin zegarowych, w tym przerwa na lunch i przerwy
kawowe, tj. 9 godzin szkoleniowych pracy z grupą, a jedna godzina szkoleniowa to 45
minut pracy trenera z grupą i realizacji zakładanego programu - waga 5% (5% = 5 pkt).
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (5 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który
zaproponuje najniższą cenę w ramach powyższego kryterium, natomiast pozostali Wykonawcy
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
K3 n
K3 =

x5
K3 o

gdzie:

K3 n
K3 o

– cena jednostkowa brutto oferty najtańszej w
danym kryterium
– cena jednostkowa brutto oferty ocenianej w
danym kryterium

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Cena netto za pracę każdego dodatkowego trenera na warsztacie, w którym weźmie udział więcej niż
16-stu uczestników nie może przekroczyć 75% z ceny netto za przeprowadzenie jednego dnia
szkoleniowego warsztatów dla jednej grupy szkoleniowej, liczącej do 16-stu uczestników włącznie
przez jednego metodyka/diagnostę lub trenera
17.1.7. Kryterium– K4 – Cena brutto za materiały szkoleniowe - maksymalną, łączną liczbę
zamawianych jednostek: 700 pakietów gadżetów (np. kubek, smycz, plecako-worek),
dwa roll-up’y oraz 150 plakatów promujących program waga 2% (2% = 2 pkt).
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (2 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który
zaproponuje najniższą cenę w ramach powyższego kryterium, natomiast pozostali Wykonawcy
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
K4 n
K4 =

x2
K4 o
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gdzie:

K4 n
K4 o

– cena jednostkowa brutto oferty najtańszej w
danym kryterium
– cena jednostkowa brutto oferty ocenianej w
danym kryterium

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 2 punkty.
Cena netto za wszystkie ww. materiały nie może przekroczyć kwoty 45 000,00 (czterdziestu pięciu
tysięcy) zł netto.
17.1.8. Kryterium - K5 - Koncepcja scenariusza Warsztatów „Zdjęcie Zespołu/procesu”
(propozycja) - waga 10 % (10% = 10 pkt)
Punkty za to kryterium zostaną przyznane na podstawie złożonej wraz z ofertą koncepcji scenariusza
przeprowadzenia warsztatów „Zdjęcie Zespołu/procesu”, opisanych w SOPZ w ust. 4 Części A.
Program rozwoju pracowników „InnJA”,

w tabeli z elementami programu, założeniami merytorycznymi i

zakresem. Koncepcja zostanie przygotowania przez Wykonawcę na podstawie Załącznika do
Ogłoszenia.
W tym kryterium ocenie podlegać będzie:
a) Użyteczność proponowanej koncepcji scenariusza warsztatów w odniesieniu do
osiągnięcia celu Programu rozwoju pracowników „InnJA” – „U” -do 3 pkt;
b) Zgodność proponowanej koncepcji scenariusza warsztatów z celem warsztatu – „C” –
do 4 pkt;
c) Adekwatność w doborze narzędzi pracy warsztatowej - „N” – do 3 pkt.
Przydział punktów zgodnie z poszczególnymi podkryteriami zostanie dokonany poprzez
zestawienie przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji scenariusza przeprowadzenia
warsztatów „Zdjęcie Zespołu/procesu” z koncepcjami przedstawionymi przez innych
Wykonawców. Po dokonaniu wskazanego zestawienia, jeżeli możliwe jest zróżnicowanie
przedstawionych przez Wykonawców koncepcji, zespół oceniający oceni kolejność, w jakiej
poszczególne koncepcje przedstawione przez Wykonawców najlepiej spełniają dane
podkryterium.
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Zamawiający dopuszcza sytuację, że więcej niż jedna koncepcja otrzyma to samo miejsce w
zestawieniu. W takim przypadku, koncepcje przedstawione przez pozostałych Wykonawców
zajmą kolejno następne miejsca w zestawieniu.
Jeżeli wszystkie lub kilka z przedstawionych do oceny koncepcji jest jednakowych lub nie
można ocenić, które z nich w większym lub mniejszym stopniu spełniają wskazane
podkryterium, to wszystkim Wykonawcom lub odpowiednio kilku Wykonawcom,
przyznawana jest liczba punktów zgodna z miejscem przedstawionych koncepcji
w zestawieniu.
Wykonawcy, który przedstawił koncepcję najlepiej spełniającą dane podkryterium spośród
wszystkich przedstawionych przez Wykonawców koncepcji, przyznaje się maksymalną liczbę
punktów możliwą do uzyskania za dane podkryterium.
Wykonawcy, który przedstawił koncepcję niespełniającą danego podkryterium albo
spełniającą je w najmniejszym stopniu, o ile nie zostały przyznane miejsca ex aequo,
przyznaje się „0” punktów za dane podkryterium.
W przypadku, gdy ocenie będzie podlegała jedna oferta uzyska ona maksymalną liczbę
punktów albo 0 punktów.
Wykonawcom, których koncepcja oceniana jest jako spełniająca dane podkryterium
w mniejszym stopniu od najlepszej koncepcji i w większym stopniu od najgorszej koncepcji
przyznaje się liczbę punktów pośrednią, obliczoną zgodnie z poniższymi zasadami. Pozostali
Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii.
Podkryterium:

Użyteczność

proponowanej

koncepcji

scenariusza

warsztatów

w odniesieniu do osiągnięcia celu Programu rozwoju pracowników „InnJA” – „U”: ocenie
podlegać będzie czy zaproponowana koncepcja jest spójna i logiczna, adekwatna do celów
Programu rozwoju pracowników „InnJA”, adekwatna do charakterystyki Zmawiającego
(organizacja wspierająca innowacje, sektor finansów publicznych, itp.) oraz na ile jest spójna z
innymi elementami Programu, przewidzianymi do realizacji, opisanymi w SOPZ w ust. 4 Części
A. Program rozwoju pracowników „InnJA”.

Liczba punktów w tym podkryterium obliczona zostanie wg wzoru:
U = [(Umax – Uobl.) : (Umax – 1)] * 3 pkt

Strona 34 z 141

Oznaczenie sprawy: 35/19/US

gdzie:
Umax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Uobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 3 punkty.
Podkryterium: Zgodność proponowanej koncepcji scenariusza warsztatów z celem
warsztatu – „C”: ocenie podlegać będzie w jakim stopniu zaproponowana koncepcja przyczyni
się do zrealizowania celów warsztatu, czyli czy pozwoli stworzyć w trakcie warsztatu przestrzeń
do integracji uczestników, lepszego poznania się zespołów i zobaczenia przez zespoły swoich
działań w obszarze komunikacji i współpracy, istniejących ograniczeń i przyczyn tych
ograniczeń. Zamawiający oceni również czy warsztaty przeprowadzone w oparciu o
zaproponowaną koncepcję scenariusza pozwolą na stworzenie „zdjęcia komunikacji i
współpracy” uczestników (zespołu lub pomiędzy zespołami).
Liczba punktów w tym podkryterium obliczona zostanie wg wzoru:
C = [(Cmax – Cobl.) : (Cmax – 1)] * 4 pkt
gdzie:
Cmax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Cobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 4 punkty.
Podkryterium: Adekwatność w doborze narzędzi pracy warsztatowej - „N”: ocenie
podlegać będzie czy zaproponowane narzędzia pracy warsztatowej (metody) są poprawnie i
adekwatnie dopasowane do celów warsztatu, do charakterystyki uczestników warsztatów, czy
przedstawione narzędzia pozwolą zdobyć informacje potrzebne do stworzenia propozycji działań
do podjęcia (przez zespół, menedżerów) w najbliższej perspektywie po warsztacie, w tym
obszarów kompetencyjnych do dalszej pracy warsztatowej oraz w jakim stopniu założenia
ćwiczeń, zadań, gier szkoleniowych (itp.) są wykonalne w zaproponowanym przez Wykonawcę
czasie.
Liczba punktów w tym podkryterium obliczona zostanie wg wzoru:
N = [(Nmax – Nobl.) : (Nmax – 1)] * 3 pkt
gdzie:
Nmax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
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Nobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 3 punkty.
17.2.Kryterium – K6 - Kompetencje metodyków/diagnostów - waga 20 % (20% = 20 pkt).
Zamawiający zaprosi Wykonawców na rozmowy, mające na celu weryfikację kompetencji
metodyków/diagnostów wskazanych w ich ofertach. Każdy z metodyków/diagnostów będzie podlegał
indywidualnej ocenie kompetencji w zakresie badania potrzeb szkoleniowych (diagnozy) oraz
przygotowania rekomendacji dla menedżera po przeprowadzonej diagnozie.
Punkty za kryterium K6 będą przyznawane konsensualnie przez przedstawicieli Zamawiającego, na
podstawie próbki pracy zaprezentowanej wspólnie przez metodyków/diagnostów z danej oferty.
Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie do 20 pkt, maksymalnie do 10 pkt za
próbkę pracy jednego metodyka/diagnosty.
Wspólna próbka pracy obydwu metodyków/diagnostów zaproponowanych do realizacji przedmiotu
zamówienia przez danego Wykonawcę, będzie polegała na przeprowadzeniu przez nich jednej
rozmowy z wytypowanym przez Zmawiającego menedżerem pracującym w Grupie NCBR, której
celem będzie zbadanie potrzeb szkoleniowych zespołu pod kątem występujących problemów i
stawianych wyzwań, a następnie zaprezentowanie ww. menedżerowi założeń do przeprowadzenia
warsztatów z jego zespołem. Spotkanie, na którym zostanie oceniona próbka pracy obydwu
metodyków/diagnostów będzie się składało z następujących etapów:
 rozmowa obydwu metodyków/diagnostów z jednym menedżerem – czas trwania to maksymalnie
15-ście minut;
 przygotowanie się metodyków/diagnostów do prezentacji założeń do szkolenia - czas trwania to
maksymalnie 10 minut;
 przedstawienie menedżerowi założeń do szkolenia z jego zespołem i odpowiedzi na ewentualne
pytania menedżera - czas trwania to maksymalnie 15-ście minut.
Poszczególne rozmowy prowadzone przez metodyków/diagnostów przedstawionych przez
Wykonawców w ofertach będą opierały się na analogicznej sytuacji zespołu. Próbka pracy każdego z
dwóch metodyków/diagnostów zostanie oceniona na podstawie Załącznika Arkusz indywidualnej

Strona 36 z 141

Oznaczenie sprawy: 35/19/US

oceny metodyka/diagnosty. Oceny próbki pracy dokona komisja składająca się z przedstawicieli
Zamawiającego, którzy wezmą udział w spotkaniu jako obserwatorzy – oceniający. Przed
rozpoczęciem każdej z rozmów przekażą oni informacje organizacyjne oraz będą odpowiedzialni za
kontrolę czasu. Nie będą oni aktywnie uczestniczyć w rozmowie merytorycznej.
Punkty w kryterium K6 zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
K6 = M1 + M2
Gdzie:
K6 – suma punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Kompetencje metodyków/diagnostów
M1 – suma punktów uzyskanych przez pierwszego metodyka/diagnostę
M2 – suma punktów uzyskanych przez drugiego metodyka/diagnostę
Ocena próbki pracy metodyków/diagnostów będzie przeprowadzana w siedzibie Zamawiającego w
Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a lub przy ul. Nowogrodzkiej 50. O dokładnej dacie i godz.
spotkania i jego miejscu Zamawiający poinformuje w późniejszym terminie, z co najmniej 4-dniowym
(dni robocze) wyprzedzeniem. Zamawiający prześle każdemu Wykonawcy, na adres e-mail wskazany
w

Formularzu

oferty,

2

(dwie)

propozycje

terminów

przeprowadzenia

przez

obydwu

metodyków/diagnostów próbki pracy. Z dwóch zaproponowanych przez Zamawiającego terminów
Wykonawca wybierze jeden termin. W przypadku, gdy Wykonawca odrzuci zaproponowane przez
Zamawiającego terminy – oferta będzie podlegała odrzuceniu.
W przypadku braku przeprowadzonej rozmowy z dwoma zaproponowanymi w ofercie
metodykami/diagnostami w ustalonym z Wykonawcą terminie – oferta będzie podlegała odrzuceniu.
17.1.9. Kryterium – K7 - Uzasadnienie zaangażowania proponowanych trenerów w realizację
Programu - waga 30 % (30% = 30 pkt).
Punkty za to kryterium zostaną przyznane na podstawie złożonych wraz z ofertą 6-ściu filmów,
zawierających autoprezentację każdego trenera przedstawionego, w ramach warunków udziału w
postępowaniu, przez Wykonawcę. Wykonawca dołączy do Oferty film dla każdego trenera
przedstawionego przez Wykonawcę w Załączniku do Ogłoszenia (jeden oddzielny film dla jednego
trenera). Każdy z załączonych filmów będzie trwał maksymalnie 5 (pięć) minut, zostanie nagrany w
jakości Full HD, w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC, w pliku mp4.
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Wykonawca załączy do Oferty wszystkie 6 filmów na jednym pendrive. Nośnik nie będzie zwracany
przez Zamawiającego.
Autoprezentacja każdego z trenerów będzie polegała na udzieleniu przez niego w ww. filmie
odpowiedzi na poniższe pytania:
 Jakimi wartościami kieruję się w codziennej pracy trenerskiej?
 Co jest dla mnie najważniejsze w pracy z grupą na sali szkoleniowej?
 Jakie wyzwania widzę w pracy z Grupą NCBR przy realizacji założeń merytorycznych Programu
„InnJA”?
Każde zagadnienie/temat/kompetencja z rozwoju pracowników wskazane w SOPZ w ust 4 Części A.
Program rozwoju pracowników „InnJA”,

do którego prowadzenia Wykonawca przypisze trenera będzie

stanowiło odrębne podkryterium. Ocenie w każdym podkryterium podlegać będzie spójność całej
wypowiedzi, na ile wartości, którymi trener kieruje się w swojej trenerskiej pracy są spójne z
wartościami, którymi kieruje się Grupa NBCR, na ile trener przekazuje treści w sposób zrozumiały dla
odbiory, umiejętność zaciekawienia treścią przekazywanych informacji oraz zrozumienie przez trenera
idei Programu „InnJA” oraz specyfiki Zamawiającego (np. instytucja publiczna, wspierająca
innowacje).
Przydział punktów zgodnie z poszczególnymi podkryteriami (Tabela poniżej) zostanie dokonany dla
każdej oferty poprzez zestawienie przedstawionego przez Wykonawcę filmu danego trenera
(przypisanego

przez

Wykonawcę,

zgodnie

z

Załącznikiem

do

ogłoszenia,

do

zagadnienia/tematu/kompetencji z rozwoju pracowników wskazanego w SOPZ w ust 4. Części A.
Program rozwoju pracowników „InnJA” z filmami przedstawionymi przez innych Wykonawców dla
danego zagadnienia/tematu/kompetencji.
Po dokonaniu wskazanego zestawienia, jeżeli możliwe jest zróżnicowanie przedstawionych przez
Wykonawców filmów, zespół oceniający oceni kolejność, w jakiej poszczególne filmy przedstawione
przez Wykonawców najlepiej spełniają dane podkryterium. Zamawiający dopuszcza sytuację, że
więcej niż jeden film otrzyma to samo miejsce w zestawieniu. W takim przypadku, filmy
przedstawione przez pozostałych Wykonawców zajmą kolejno następne miejsca w zestawieniu. Jeżeli
wszystkie lub kilka z przedstawionych do oceny filmów jest jednakowych lub nie można ocenić, który
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z nich w większym lub mniejszym stopniu spełnia wskazane podkryterium, to wszystkim
Wykonawcom lub odpowiednio kilku Wykonawcom, przyznawana jest liczba punktów zgodna z
miejscem przedstawionych filmów w zestawieniu.
Wykonawcy, który przedstawił film niespełniający danego podkryterium albo spełniający je w
najmniejszym stopniu, o ile nie zostały przyznane miejsca ex aequo, przyznaje się „0” punktów za
dane podkryterium.
W przypadku, gdy ocenie będzie podlegała jedna oferta uzyska ona maksymalną liczbę punktów
albo 0 punktów.
Wykonawcom, których trener oceniany jest jako spełniający dane podkryterium w mniejszym stopniu
od najlepszego trenera i w większym stopniu od najgorszego trenera przyznaje się liczbę punktów
pośrednią, obliczoną zgodnie z poniższymi zasadami. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów
proporcjonalną do miejsca w hierarchii.
Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 30 punktów.
Liczba punktów w kryterium K7 obliczona zostanie wg wzoru:
K7= T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6
l
p

Nazwa podkryterium
Uzasadnienie zaangażowania
proponowanych trenerów
w realizację Programu
w zagadnieniu/temacie/kompetencji

Maksymalna
liczba
punktów w
danym
podkryteriu
m
5

T1 = [(Tmax – Tobl.) : (Tmax – 1)] * 6 pkt

5

T2 = [(Tmax – Tobl.) : (Tmax – 1)] * 6 pkt

Wzór obliczenia punktów w danym
podkryterium

1.

Efektywna komunikacja;

2.

Obsługa klienta wewnętrznego
i zewnętrznego;

3.

Zarządzanie sobą w sytuacji
zmiany;

5

T3 = [(Tmax – Tobl.) : (Tmax – 1)] * 6 pkt

4.

Prowadzenie spotkań i
moderowanie dyskusji,
negocjacje;

5

T4 = [(Tmax – Tobl.) : (Tmax – 1)] * 6 pkt

5.

Wystąpienia publiczne
i profesjonalne prezentowanie;

5

T5 = [(Tmax – Tobl.) : (Tmax – 1)] * 6 pkt

6.

Efektywność osobista,
zarządzanie strumieniem zadań

5

T6 = [(Tmax – Tobl.) : (Tmax – 1)] * 6 pkt
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Maksymalna liczba punktów w kryterium K7
(liczona jako suma punktów w poszczególnych

30

podkryteriach)

gdzie:
Tmax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Tobl. – pozycja ocenianego trenera/eksperta
w zestawieniu w danym podkryterium

17.2. Przy ocenie ofert dla części II zostaną uwzględnione następujące kryteria:
L.p.

Kryterium

Waga

Punkty

Cena brutto za jedną jednostkę w PLN:
1.

jedna godzina zegarowa pracy

10%

10 pkt

15%

15 pkt

10%

10 pkt

15%

15 pkt

10%

10 pkt

trenera/moderatora/facylitatora/coach’a
Cena brutto za jedną jednostkę w PLN:
przeprowadzenie jednego dnia szkoleniowego warsztatów dla
jednej grupy szkoleniowej, liczącej do 16-stu uczestników
włącznie przez jednego metodyka/diagnostę lub trenera (jeden
2.

dzień szkoleniowy trwający 8 godzin zegarowych, w tym
przerwa na lunch i przerwy kawowe, tj. 9 godzin
szkoleniowych pracy z grupą, a jedna godzina szkoleniowa to
45 minut pracy trenera z grupą i realizacji zakładanego
programu)
Cena brutto za jedną jednostkę w PLN:
przeprowadzenie jednego warsztatu trwającego do 3-ech

3.

godzin zegarowych dla jednej grupy szkoleniowej, liczącej do
16-stu uczestników włącznie przez jednego (w tym
ewentualnie przerwa kawowa)

4.

5.

6.

Koncepcja przeprowadzenia badania potrzeb i diagnozy
zapotrzebowania Zamawiającego (propozycja)
Koncepcja scenariusza warsztatów z menedżerami
(propozycja)
Uzasadnienie zaangażowania proponowanych trenerów
w realizację Programu
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17.2.1. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. W przypadku gdy oferta w kryteriach nr 4,5
i 6 nie uzyska łącznie minimum 40 pkt, oferta zostanie odrzucona. Zamawiający dokona
wyliczenia punktów dla każdej oferty, za kryteria nr 1-6, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem,
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:
LP = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6
Gdzie:
LP – suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach
K1 – to punkty w kryterium: Cena brutto za jedną jednostkę w PLN: jedna godzina zegarowa pracy
trenera/moderatora/facylitatora/coach’a
K2 – to punkty w kryterium: Cena brutto za jedną jednostkę w PLN: przeprowadzenie jednego dnia
szkoleniowego warsztatów dla jednej grupy szkoleniowej, liczącej do 16-stu uczestników włącznie
przez jednego metodyka/diagnostę lub trenera
K3 – to punkty w kryterium: Cena brutto za jedną jednostkę w PLN: przeprowadzenie jednego
warsztatu trwającego do 3-ech godzin zegarowych dla jednej grupy szkoleniowej, liczącej do 16-stu
uczestników włącznie przez jednego
K4 – to punkty w kryterium: Koncepcja przeprowadzenia badania potrzeb i diagnozy zapotrzebowania
Zamawiającego (propozycja)
K5 – to punkty w kryterium: Koncepcja scenariusza warsztatów z menedżerami (propozycja)
K6 - to punkty w kryterium: Uzasadnienie zaangażowania proponowanych trenerów w realizację
Programu
17.2.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę
punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku,
również w odniesieniu do poszczególnych kryteriów.
17.2.3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną w kryterium K2.
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17.2.4. Kryterium– K1 – Cena brutto za jedną jednostkę w PLN: jedna godzina zegarowa pracy
trenera/moderatora/facylitatora/coach’a - waga 10% (10% = 10 pkt).
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (10 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który
zaproponuje najniższą cenę w ramach powyższego kryterium, natomiast pozostali Wykonawcy
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
K1 n
K1 =

x 10
K1 o

gdzie:

K1 n
K1 o

– cena jednostkowa brutto oferty najtańszej w
danym kryterium
– cena jednostkowa brutto oferty ocenianej w
danym kryterium

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
17.2.5. Kryterium– K2 – Cena brutto za jedną jednostkę w PLN: przeprowadzenie jednego dnia
szkoleniowego warsztatów dla jednej grupy szkoleniowej, liczącej do 16-stu
uczestników włącznie przez jednego metodyka/diagnostę lub trenera (jeden dzień
szkoleniowy trwający 8 godzin zegarowych, w tym przerwa na lunch i przerwy kawowe,
tj. 9 godzin szkoleniowych pracy z grupą, a jedna godzina szkoleniowa to 45 minut pracy
trenera z grupą i realizacji zakładanego programu) - waga 15% (15% = 15 pkt).
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (15 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który
zaproponuje najniższą cenę w ramach powyższego kryterium, natomiast pozostali Wykonawcy
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
K2 n
K2 =

x 15
K2 o

gdzie:

K2 n
K2 o

– cena jednostkowa brutto oferty najtańszej w
danym kryterium
– cena jednostkowa brutto oferty ocenianej w
danym kryterium
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Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 15 punktów.
17.2.6. Kryterium– K3 – Cena brutto za jedną jednostkę w PLN: przeprowadzenie jednego
warsztatu trwającego do 3-ech godzin zegarowych dla jednej grupy szkoleniowej,
liczącej do 16-stu uczestników włącznie przez jednego (w tym ewentualnie przerwa
kawowa) - waga 10% (10% = 10 pkt).
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (10 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który
zaproponuje najniższą cenę w ramach powyższego kryterium, natomiast pozostali Wykonawcy
otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
K3 n
K3 =

x 10
K3 o

gdzie:

K3 n
K3 o

– cena jednostkowa brutto oferty najtańszej w
danym kryterium
– cena jednostkowa brutto oferty ocenianej w
danym kryterium

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
17.2.7. Kryterium – K4 - Koncepcja przeprowadzenia badania potrzeb i diagnozy
zapotrzebowania Zamawiającego (propozycja) - waga 15% (15% = 15 pkt)
Punkty za to kryterium zostaną przyznane na podstawie złożonej wraz z ofertą koncepcji
przeprowadzenia

diagnozy

zapotrzebowania

merytorycznego

i

badania

potrzeb

Zamawiającego, na podstawie których zostanie przygotowany ostateczny, szczegółowy
program merytoryczny całego Programu „Szef jako lider zespołu”.
W tym kryterium ocenie podlegać będzie:
d) Użyteczność proponowanej koncepcji badania potrzeb i diagnozy zapotrzebowania
Zamawiającego w odniesieniu do osiągnięcia celu Programu „Szef jako lider zespołu”
– „U” -do 6 pkt;
e) Opis roli eksperta, który przeprowadzi diagnozę potrzeb Zamawiającego – „E”– do 4
pkt;
f) Proponowane metody/techniki diagnozy - „M” – do 5 pkt.
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Przydział punktów zgodnie z poszczególnymi podkryteriami zostanie dokonany poprzez
zestawienie przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji badania potrzeb i diagnozy
zapotrzebowania merytorycznego Zamawiającego z koncepcjami przedstawionymi przez
innych Wykonawców. Po dokonaniu wskazanego zestawienia, jeżeli możliwe jest
zróżnicowanie przedstawionych przez Wykonawców koncepcji, zespół oceniający oceni
kolejność, w jakiej poszczególne koncepcje przedstawione przez Wykonawców najlepiej
spełniają dane podkryterium.
Zamawiający dopuszcza sytuację, że więcej niż jedna koncepcja otrzyma to samo miejsce w
zestawieniu. W takim przypadku, koncepcje przedstawione przez pozostałych Wykonawców
zajmą kolejno następne miejsca w zestawieniu.
Jeżeli wszystkie lub kilka z przedstawionych do oceny koncepcji jest jednakowych lub nie
można ocenić, które z nich w większym lub mniejszym stopniu spełniają wskazane
podkryterium, to wszystkim Wykonawcom lub odpowiednio kilku Wykonawcom,
przyznawana jest liczba punktów zgodna z miejscem przedstawionych koncepcji
w zestawieniu.
Wykonawcy, który przedstawił koncepcję najlepiej spełniającą dane podkryterium spośród
wszystkich przedstawionych przez Wykonawców koncepcji, przyznaje się maksymalną liczbę
punktów możliwą do uzyskania za dane podkryterium.
Wykonawcy, który przedstawił koncepcję niespełniającą danego podkryterium albo
spełniającą je w najmniejszym stopniu, o ile nie zostały przyznane miejsca ex aequo,
przyznaje się „0” punktów za dane podkryterium.
W przypadku, gdy ocenie będzie podlegała jedna oferta uzyska ona maksymalną liczbę
punktów albo 0 punktów.
Wykonawcom, których koncepcja oceniana jest jako spełniająca dane podkryterium
w mniejszym stopniu od najlepszej koncepcji i w większym stopniu od najgorszej koncepcji
przyznaje się liczbę punktów pośrednią, obliczoną zgodnie z poniższymi zasadami. Pozostali
Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii.
Podkryterium: Użyteczność proponowanej koncepcji badania potrzeb i diagnozy
zapotrzebowania Zmawiającego w odniesieniu do osiągnięcia celu Programu rozwoju
menedżerów „Szef jako lider zespołu” – „U”: ocenie podlegać będzie czy zaproponowana
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koncepcja jest spójna i logiczna, adekwatna do celów Programu „Szef jako lider zespołu” oraz
do celów samej diagnozy, określonych w SOPZ w części B. Program rozwoju menedżerów
„Szef jako lider zespołu”, adekwatna do charakterystyki Zmawiającego (organizacja
wspierająca innowacje, sektor finansów publicznych, itp.), czy okres realizacji diagnozy jest
adekwatny z punktu widzenia harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia określonego
przez Zamawiającego oraz na ile zaproponowana koncepcja jest możliwa do realizacji biorąc
pod uwagę dostępność czasową menedżerów.
Liczba punktów w tym podkryterium obliczona zostanie wg wzoru:
U = [(Umax – Uobl.) : (Umax – 1)] * 6 pkt
gdzie:
Umax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Uobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 6 punktów.
Podkryterium: Opis roli eksperta, który przeprowadzi diagnozę potrzeb Zamawiającego
– „E”:
ocenie podlegać będzie w jakim stopniu zaangażowanie (rola i zakres prac) eksperta na
poszczególnych etapach prowadzonej diagnozy jest adekwatne do jego doświadczenia
zawodowego.
Liczba punktów w tym podkryterium obliczona zostanie wg wzoru:
E = [(Emax – Eobl.) : (Emax – 1)] * 4 pkt
gdzie:
Emax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Eobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 4 punkty.
Podkryterium: Proponowane metody/techniki diagnozy - „M”:
ocenie podlegać będzie czy zaproponowane metody/techniki są poprawnie i adekwatnie
dopasowane do celów diagnozy i badania potrzeb Zamawiającego, do charakterystyki
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Zamawiającego (organizacja wspierająca innowacje, sektor finansów publicznych, itp.), czy
przedstawione metody/techniki pozwolą zdobyć informacje potrzebne do stworzenia
programu merytorycznego realizującego cele Programu „Szef jako lider zespołu” oraz czy
poprawnie i adekwatnie dopasowano strukturę i wielkość próby badawczej (uczestników
prowadzonej diagnozy) do proponowanych metod/technik badawczych i celów diagnozy.
Zamawiający oceni również na ile zaproponowane metody/techniki pozwolą na stworzenie,
w efekcie diagnozy, profilu kompetencyjnego menedżera w Grupie NCBR, zgodnie z
zapisami SOPZ w części B. Program rozwoju menedżerów „Szef jako lider zespołu”.
Liczba punktów w tym podkryterium obliczona zostanie wg wzoru:
M = [(Mmax – Mobl.) : (Mmax – 1)] * 5 pkt
gdzie:
Mmax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Mobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
17.2.8. Kryterium – K5 – Koncepcja scenariusza warsztatów z menedżerami (propozycja) waga 10% (10% = 10 pkt)
Punkty za to kryterium zostaną przyznane na podstawie złożonej wraz z ofertą koncepcji scenariusza
przeprowadzenia warsztatów dwudniowych (dwa dni szkoleniowe, jeden dzień szkoleniowy - 8 godzin
zegarowych włączając maksymalnie 75 minut na przerwy kawowe i na lunch) dla menedżerów Grupy
NCBR (łącznie do 16-stu osób), których celem będzie wypracowanie, wspólnie z menedżerami,
standardów zarządzania zespołem w Grupie NCBR. Zamawiający zakłada, że ww. warsztaty mogłyby
zostać przeprowadzone w ramach badania potrzeb i diagnozy zapotrzebowania Zamawiającego.
Koncepcja zostanie przygotowania przez Wykonawcę na podstawie Załącznika do Ogłoszenia.
W tym kryterium ocenie podlegać będzie:
g) Użyteczność proponowanej koncepcji scenariusza warsztatów w odniesieniu do
osiągnięcia celu Programu rozwoju menedżerów „Szef jako lider zespołu” – „U” -do
3 pkt;
h) Zgodność proponowanej koncepcji scenariusza warsztatów z celem warsztatu – „C” –
do 4 pkt;
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i) Adekwatność w doborze narzędzi pracy warsztatowej - „N” – do 3 pkt.
Przydział punktów zgodnie z poszczególnymi podkryteriami zostanie dokonany poprzez
zestawienie przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji scenariusza przeprowadzenia ww.
warsztatów z koncepcjami przedstawionymi przez innych Wykonawców. Po dokonaniu
wskazanego zestawienia, jeżeli możliwe jest zróżnicowanie przedstawionych przez
Wykonawców koncepcji, zespół oceniający oceni kolejność, w jakiej poszczególne koncepcje
przedstawione przez Wykonawców najlepiej spełniają dane podkryterium.
Zamawiający dopuszcza sytuację, że więcej niż jedna koncepcja otrzyma to samo miejsce w
zestawieniu. W takim przypadku, koncepcje przedstawione przez pozostałych Wykonawców
zajmą kolejno następne miejsca w zestawieniu.
Jeżeli wszystkie lub kilka z przedstawionych do oceny koncepcji jest jednakowych lub nie
można ocenić, które z nich w większym lub mniejszym stopniu spełniają wskazane
podkryterium, to wszystkim Wykonawcom lub odpowiednio kilku Wykonawcom,
przyznawana jest liczba punktów zgodna z miejscem przedstawionych koncepcji
w zestawieniu.
Wykonawcy, który przedstawił koncepcję najlepiej spełniającą dane podkryterium spośród
wszystkich przedstawionych przez Wykonawców koncepcji, przyznaje się maksymalną liczbę
punktów możliwą do uzyskania za dane podkryterium.
Wykonawcy, który przedstawił koncepcję niespełniającą danego podkryterium albo
spełniającą je w najmniejszym stopniu, o ile nie zostały przyznane miejsca ex aequo,
przyznaje się „0” punktów za dane podkryterium.
W przypadku, gdy ocenie będzie podlegała jedna oferta uzyska ona maksymalną liczbę
punktów albo 0 punktów.
Wykonawcom, których koncepcja oceniana jest jako spełniająca dane podkryterium
w mniejszym stopniu od najlepszej koncepcji i w większym stopniu od najgorszej koncepcji
przyznaje się liczbę punktów pośrednią, obliczoną zgodnie z poniższymi zasadami. Pozostali
Wykonawcy otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do miejsca w hierarchii.
Podkryterium:

Użyteczność

proponowanej

koncepcji

scenariusza

warsztatów

w odniesieniu do osiągnięcia celu Programu rozwoju menedżerów „Szef jako lider zespołu”
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– „U”: ocenie podlegać będzie czy zaproponowana koncepcja jest spójna i logiczna, adekwatna
do celów Programu „Szef jako lider zespołu” oraz adekwatna do charakterystyki Zmawiającego
(organizacja wspierająca innowacje, sektor finansów publicznych, itp.).
Liczba punktów w tym podkryterium obliczona zostanie wg wzoru:
U = [(Umax – Uobl.) : (Umax – 1)] * 3 pkt
gdzie:
Umax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Uobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 3 punkty.
Podkryterium: Zgodność proponowanej koncepcji scenariusza warsztatów z celem
warsztatu – „C”: ocenie podlegać będzie w jakim stopniu zaproponowana koncepcja przyczyni
się do zrealizowania celu warsztatu - wypracowania, wspólnie z menedżerami, standardów
zarządzania zespołem w Grupie NCBR. Zamawiający oceni również czy warsztaty
przeprowadzone w oparciu o zaproponowaną koncepcję scenariusza pozwolą na uzyskanie przez
Wykonawcę informacji i danych niezbędnych do opracowania przez Wykonawcę propozycji
szczegółowego programu merytorycznego całego Programu „Szef jako lider zespołu”
Liczba punktów w tym podkryterium obliczona zostanie wg wzoru:
C = [(Cmax – Cobl.) : (Cmax – 1)] * 4 pkt
gdzie:
Cmax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Cobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 4 punkty.
Podkryterium: Adekwatność w doborze narzędzi pracy warsztatowej - „N”: ocenie
podlegać będzie czy zaproponowane narzędzia pracy warsztatowej (metody) są poprawnie i
adekwatnie dopasowane do celów warsztatu, do charakterystyki uczestników warsztatów, czy
przedstawione narzędzia pozwolą zdobyć informacje potrzebne do stworzenia standardów
zarządzania zespołem w Grupie NCBR oraz w jakim stopniu założenia ćwiczeń, zadań, gier
szkoleniowych (itp.) są wykonalne w zaproponowanym przez Wykonawcę czasie.
Liczba punktów w tym podkryterium obliczona zostanie wg wzoru:
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N = [(Nmax – Nobl.) : (Nmax – 1)] * 3 pkt
gdzie:
Nmax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Nobl. – pozycja w zestawieniu oferty badanej w danym podkryterium
Wykonawca, w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 3 punkty.
17.2.9. Kryterium – K6 - Uzasadnienie zaangażowania proponowanych trenerów w realizację
Programu - waga 40 % (40% = 40 pkt).
Punkty za to kryterium zostaną przyznane na podstawie złożonych wraz z ofertą 8-miu filmów,
zawierających autoprezentację każdego trenera przedstawionego, w ramach warunków udziału w
postępowaniu, przez Wykonawcę. Wykonawca dołączy do Oferty film dla każdego trenera
przedstawionego przez Wykonawcę w Załączniku do Ogłoszenia (jeden oddzielny film dla jednego
trenera). Każdy z załączonych filmów będzie trwał maksymalnie 5 (pięć) minut, zostanie nagrany w
jakości Full HD, w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC, w pliku mp4.
Wykonawca załączy do Oferty wszystkie 8 filmów na jednym pendrive. Nośnik nie będzie zwracany
przez Zamawiającego.
Autoprezentacja każdego z trenerów będzie polegała na udzieleniu przez niego w ww. filmie
odpowiedzi na poniższe pytania:
 Jak wykorzystam moje dotychczasowe doświadczenie trenerskie w Programie „Szef jako lider
zespołu”, w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z tematu, w którym się specjalizuję?
 Co jest dla mnie najważniejsze w pracy z menedżerami?
 W jaki sposób podniesienie kompetencji menedżerów w prowadzonym przeze mnie
temacie/obszarze może wpłynąć na pracę ich zespołów?
Każda kompetencja menedżerów/zagadnienie wymienione poniżej, do którego Wykonawca przypisze
trenera prowadzącego szkolenia/warsztaty z danej kompetencji/zagadnienia będzie stanowiło odrębne
podkryterium:
1)Przywództwo i kierowanie ludźmi – rola menedżera;
2)Komunikacja i relacje, budowanie kultury feedbacku w zespole;
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3)Budowanie zespołu, w tym zarządzanie konfliktem;
4)Motywowanie, zaangażowanie i rozwój pracowników;
5)Zarzadzanie ludźmi i zespołami w zmianie;
6)Delegowanie, czyli jak skutecznie zlecać zadania;
7)Wzmacnianie postawy otwartości na zgłaszanie pomysłów i brania za nie odpowiedzialności;
8)Skuteczne korygowanie postaw i zachowań bez naruszania dobrych relacji.
Ocenie w każdym podkryterium podlegać będzie spójność całej wypowiedzi trenera, adekwatność jego
doświadczenia zawodowego do prowadzenia, w ramach Programu, szkolenia/warsztatu z danego
zagadnienia/kompetencji, znajomość wyzwań w pracy menedżera, na ile trener przekazuje treści w
sposób zrozumiały dla odbiorcy, umiejętność zaciekawienia treścią przekazywanych informacji oraz
zrozumienie przez trenera idei Programu „Szef jako lider zespołu” oraz specyfiki Zamawiającego (np.
instytucja publiczna, wspierająca innowacje).
Przydział punktów zgodnie z poszczególnymi podkryteriami (Tabela poniżej) zostanie dokonany dla
każdej oferty poprzez zestawienie przedstawionego przez Wykonawcę filmu danego trenera
(przypisanego przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem do ogłoszenia, do kompetencji
menedżerów/zagadnienia wskazanego w SOPZ w ust 3 części B. Program rozwoju menedżerów „Szef
jako lider zespołu”) z filmami przedstawionymi przez innych Wykonawców dla danej
kompetencji/zagadnienia.
Po dokonaniu wskazanego zestawienia, jeżeli możliwe jest zróżnicowanie przedstawionych przez
Wykonawców filmów, zespół oceniający oceni kolejność, w jakiej poszczególne filmy przedstawione
przez Wykonawców najlepiej spełniają dane podkryterium. Zamawiający dopuszcza sytuację, że
więcej niż jeden film otrzyma to samo miejsce w zestawieniu. W takim przypadku, filmy
przedstawione przez pozostałych Wykonawców zajmą kolejno następne miejsca w zestawieniu. Jeżeli
wszystkie lub kilka z przedstawionych do oceny filmów jest jednakowych lub nie można ocenić, który
z nich w większym lub mniejszym stopniu spełnia wskazane podkryterium, to wszystkim
Wykonawcom lub odpowiednio kilku Wykonawcom, przyznawana jest liczba punktów zgodna z
miejscem przedstawionych filmów w zestawieniu.
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Wykonawcy, który przedstawił film niespełniający danego podkryterium albo spełniający je w
najmniejszym stopniu, o ile nie zostały przyznane miejsca ex aequo, przyznaje się „0” punktów za
dane podkryterium.
W przypadku, gdy ocenie będzie podlegała jedna oferta uzyska ona maksymalną liczbę punktów
albo 0 punktów.
Wykonawcom, których trener oceniany jest jako spełniający dane podkryterium w mniejszym stopniu
od najlepszego trenera i w większym stopniu od najgorszego trenera przyznaje się liczbę punktów
pośrednią, obliczoną zgodnie z poniższymi zasadami. Pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów
proporcjonalną do miejsca w hierarchii.
Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Liczba punktów w kryterium K6 obliczona zostanie wg wzoru:
K6= T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8
l
p

7.

Nazwa podkryterium
Uzasadnienie zaangażowania
proponowanych trenerów
w realizację Programu
w kompetencji
menedżerów/zagadnieniu
Przywództwo i kierowanie ludźmi –
rola menedżera

Maksymalna
liczba
punktów w
danym
podkryteriu
m
5

T1 = [(Tmax – Tobl.) : (Tmax – 1)] * 5 pkt

8.

Komunikacja i relacje, budowanie
kultury feedbacku w zespole

9.

Budowanie zespołu, w tym
zarządzanie konfliktem

5

10.

Motywowanie, zaangażowanie i
rozwój pracowników

5

11.

Zarzadzanie ludźmi i zespołami w
zmianie

5

12.

Delegowanie, czyli jak skutecznie
zlecać zadania

5

13.

Wzmacnianie postawy otwartości na
zgłaszanie pomysłów i brania za nie
odpowiedzialności

5

Skuteczne korygowanie postaw i
zachowań bez naruszania dobrych
relacji

5

14.

Wzór obliczenia punktów w danym
podkryterium

5

T2 = [(Tmax – Tobl.) : (Tmax – 1)] * 5 pkt
T3 = [(Tmax – Tobl.) : (Tmax – 1)] * 5 pkt
T4 = [(Tmax – Tobl.) : (Tmax – 1)] * 5 pkt
T5 = [(Tmax – Tobl.) : (Tmax – 1)] * 5 pkt
T6 = [(Tmax – Tobl.) : (Tmax – 1)] * 5 pkt

T7 = [(Tmax – Tobl.) : (Tmax – 1)] * 5 pkt

T8 = [(Tmax – Tobl.) : (Tmax – 1)] * 5 pkt
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Maksymalna liczba punktów w kryterium K6
(liczona jako suma punktów w poszczególnych

40

podkryteriach)

gdzie:
Tmax – liczba ofert (np. 2, 3, 4 …n)
Tobl. – pozycja ocenianego trenera/eksperta
w zestawieniu w danym podkryterium

17.3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
17.3.1

jest niezgodna z ustawą;

17.3.2

jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

ustawy PZP;
17.3.3

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
17.3.4

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

17.3.5

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia;
17.3.6

zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

17.3.7

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia nie zgodzi

się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
17.3.8

Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 uPzp, na

przedłużenie terminu związania ofertą;
17.3.9

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

18. POPRAWIENIE OMYŁEK W OFERCIE
18.1. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:
18.1.1. oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące
wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.: 31
kwietnia 2013 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
18.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.:
błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia;
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18.1.3. inne omyłki – polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
18.2. O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY O ZAMÓWIENIE
PUBLICZNE ORAZ INFORMACJE ZAWARTE W ART. 92 UST. 1 USTAWY PZP
19.1. Umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony
w niniejszym Ogłoszeniu, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z
treści niniejszego Ogłoszenia oraz danych zawartych w ofercie.
19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym Ogłoszeniu dla części I i II.
19.3. Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców o:
19.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty,
19.3.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
19.3.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
19.3.4. unieważnieniu postępowania.
19.4. Zamawiający określi datę i miejsce podpisania umowy.
19.5. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje
dotyczące wskazania osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów
w sprawach realizacji umowy.
19.6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
19.7. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem lub drogą mailową.
19.8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
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19.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI UMOWY
20.1. Istotne dla Stron postanowienia zostały zawarte we istotnych postanowieniach umowy. IPU
stanowi Załącznik Nr 8 i 8.1. do Ogłoszenia.
20.2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych we wzorze
umowy.
21. POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

22. PODWYKONAWSTWO
22.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
22.2. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie takiego podmiotu, jak za własne działania lub
zaniechania.
22.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy/-om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile
są znane). Informację należy podać w formularzu Oferty.

23. INNE INFORMACJE
Nie przewiduje się:
23.1. zawarcia umowy ramowej;
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23.2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
23.3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
23.4. zwrotu koszów udziału w postępowaniu.
Wykaz Załączników do niniejszego Ogłoszenia:
1.

Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.

Załącznik 2 – Formularz oferty

3.

Załącznik 3 – Oświadczenie

4.

Załącznik 4 – Wykaz usług dla części I

5.

Załącznik 4.1. - Wykaz usług dla części II

6.

Załącznik 5 – Wykaz osób dla części I

7.

Załącznik 5.1. – Wykaz osób dla części II

8.

Załącznik 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

9.

Załącznik 7 – Obowiązek informacyjny

10.

Załącznik 8 – Istotne postanowienia umowy dla części I

11. Załącznik 8.1. - Istotne postanowienia umowy dla części II
12.

Załącznik 9 – Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe

13.

Załącznik 10- Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Strona 55 z 141

Oznaczenie sprawy: 35/19/US

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(SOPZ)
Przedmiotem

zamówienia

jest

przygotowanie

i

realizacja

programu

rozwoju

pracowników/współpracowników Grupy NCBR składającego się z dwóch poniższych części:
A.

Program rozwoju pracowników „InnJA” – część I

B.

Programu rozwoju menedżerów „Szef jako lider zespołu” – część II.

Ww. Programy stanowią elementy wspierające budowanie w Grupie NCBR kultury organizacji dla innowacji
opartej na dwóch kluczowych kompetencjach: komunikacji i współpracy. W ramach tworzenia kultury
organizacji dla innowacji Grupa NCBR prowadzi już działania rozwijające kompetencje pracowników
zidentyfikowane jako ważne z perspektywy organizacji (np. poprzez Program rozwoju kompetencji
językowych, szkolenia tematyczne otwarte dla całej organizacji lub dedykowanych zespołów) oraz
kompetencje potrzebne do profesjonalnej i sprawnej realizacji zadań kluczowych dla danego
zespołu/komórki organizacyjnej (np. poprzez udział pracowników w szkoleniach otwartych lub szkolenia
grupowe, zamknięte, dedykowane konkretnemu zespołowi).
Zamawiający dopuszcza składanie częściowych ofert na poszczególne części zamówienia:
A.

Program rozwoju pracowników „InnJA”

B.

Program rozwoju menedżerów „Szef jako lider zespołu”

Charakterystyka poszczególnych Programów (części zamówienia):

A. PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW „InnJA” – Część I
1. CELE PROGRAMU:
1. Budowanie kultury otwartości, komunikacji i współpracy.
2. Wzmacnianie postaw pozwalających realizować cele organizacji.
3. Wsparcie rozwoju pracowników.
2. OCZEKIWANE EFEKTY PROGRAMU:
1. Zwiększenie odpowiedzialności pracowników za tworzenie kultury organizacyjnej opartej na
otwartej komunikacji i współpracy w ramach realizowanych zadań.
2. Aktywny udział pracowników w promowaniu kultury otwartości, komunikacji i współpracy.
3. Zwiększenie świadomości pracowników co do ich wkładu w realizację celów organizacji
mających charakter biznesowych.
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4. Rozwój kompetencji pracowników przyczyniający się do realizacji celów biznesowych
organizacji.
5. Rozwinięcie u pracowników umiejętności identyfikowania potrzeb rozwojowych w zależności od
realizowanych przez nich celów i zadań.
3. GRUPA DOCELOWA:
Wszyscy pracownicy/współpracownicy i menedżerowie Grupy NCBR oraz Dyrekcja Grupy NCBR.
W każdym warsztacie/spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Działu HR.
Organizacja aktualnie zatrudnia ok 550 osób, w tym na stanowiskach menedżerskich ok 70 osób.
Struktura Grupy NCBR składa się z 18 działów po stronie NCBR i 6 działów po stronie NCBR+.
W działach dodatkowo obowiązuje podział na sekcje i zespoły. Powyższe dane mogą ulec zmianie
w trakcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, np. ulec zwiększeniu.
4. ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE I ELEMENTY PROGRAMU ROZWOJU PRACOWNIKÓW
„InnJA”
SŁOWNICZEK
Dyrekcja Grupy NCBR

Dyrektor NCBR, Zastępcy Dyrektora NCBR, Prezes spółki NCBR+

kierownictwo

Dyrekcja Grupy NCBR, dyrektorzy działów (NCBR), kierownicy działów (NCBR+)
NCBR: dyrektorzy działów i ich zastępcy, kierownicy sekcji i ich zastępcy,

menedżerowie

koordynatorzy zespołów;
NCBR+: kierownicy działów i kierownicy zespołów

dzień szkoleniowy
godzina szkoleniowa

8 godzin zegarowych w tym przerwa na lunch i przerwy kawowe, tj. 9 godzin
szkoleniowych pracy z grupą szkoleniową
45 minut pracy trenera z grupą szkoleniową i realizacji zakładanego programu
grupa liczącą do 16-stu uczestników włącznie; w przypadku warsztatów „Zdjęcie

grupa szkoleniowa

Zespołu/procesu” w jednym wydarzeniu może wziąć udział ponad 16 osób przy
założeniu proporcjonalnego zwiększenia liczby trenerów

L.P.

ELEMENTY PROGRAMU

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE
Spotkanie określające kluczowe cele
i wskaźniki ich osiągnięcia oraz rezultaty

Spotkanie inicjujące
1.

z Dyrekcją Grupy NCBR

ZAKRES
ok 3-4 godziny zegarowe,
w siedzibie Zamawiającego,

Programu rozwojowego „InnJA” –

moderacja spotkania po

budowanie kultury organizacyjnej

stronie Wykonawcy

opartej na otwartej komunikacji
i współpracy. W trakcie spotkania
Wykonawca zaprezentuje założenia
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L.P.

ELEMENTY PROGRAMU

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE

ZAKRES

Programu oraz wskaźniki osiągnięcia
jego celów i założenia do ewaluacji
Programu.
Warsztaty dla chętnych menedżerów

Warsztat definiujący
2.

Kulturę organizacji dla
innowacji

ok 6 dni szkoleniowych

i pracowników, którzy będą

(np. 3 grupy szkoleniowe po

wypracowywać ogólnoorganizacyjny

dwa dni szkoleniowe każda,

system zachowań cechujących kulturę

lub dwie grupy szkoleniowe

organizacji opartą na otwartej
komunikacji i współpracy. Będzie to

po trzy dni szkoleniowe
każda)

benchmark do weryfikacji tego jak jest
w poszczególnych działach/zespołach.
Po warsztatach przygotowane zostanie
przez Wykonawcę narzędzie do
ujednolicenia opisu diagnozy
funkcjonowania zespołów.
1. Indywidualne, bezpośrednie
wywiady z menedżerami badające
potrzeby działu/zespołu, które

3.

Diagnoza potrzeb
działów(zespołów)/wsparcie
menedżerów przed
warsztatami „Zdjęcie
Zespołu/procesu”

ok 2-3 godzinne (zegarowe)
spotkanie menedżerów
działu z trenerem/ami i HR;

posłużą do przygotowania

ok 18-20 spotkań,

warsztatów „Zdjęcie

ostateczna liczba

Zespołu/procesu”.

uzależniona od czasu

2. Wsparcie menedżerów

trwania spotkań;

w przygotowaniu expose
otwierającego warsztat „Zdjęcie

moderowanie spotkania po
stronie Wykonawcy

Zespołu/procesu”.
3. Sesje indywidualne po warsztacie
(np. z menedżerem) lub grupowe
(np. menedżer i HR) z trenerami
prowadzącymi warsztaty, np. celem

1 sesja feedback’owa

udzielenia informacji zwrotnej po

trwająca do 1,5 godziny

warsztatach, opracowania planów

zegarowej, w siedzibie

wdrożenia rekomendacji, itp.

Zamawiającego;
ok 20 sesji,
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L.P.

ELEMENTY PROGRAMU

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE

ZAKRES
ostateczna liczba
uzależniona od czasu
trwania sesji;
prowadzenie sesji po
stronie Wykonawcy

Warsztaty integracyjno-diagnostyczne.

ok 40 dni szkoleniowych

W trakcie warsztatów zadaniem

Poszczególne zespoły/działy

Wykonawcy będzie nie tylko stworzenie
przestrzeni do integracji dla
działów/zespołów, ale przede wszystkim
lepszego poznania się zespołów i
zobaczenia przez zespoły swoich
działań w obszarze komunikacji i
współpracy, istniejących ograniczeń
i przyczyn tych ograniczeń.
4.

Warsztaty „Zdjęcie
Zespołu/procesu”

Wynikiem przeprowadzonych

liczą od 6 do ponad 120 osób,
w związku z czym w jednym
wydarzeniu może wziąć udział
nawet ok 120 osób. W takiej
sytuacji, Zamawiający
zastrzegają zwiększenie liczby
trenerów prowadzących
konkretne Warsztaty „Zdjęcie
zespołu/procesu”
proporcjonalnie do liczby

warsztatów ma być „zdjęcie komunikacji

uczestników (kolejny trener na

i współpracy” w zespole lub pomiędzy

każde kolejne 16 uczestników

zespołami, a więc opis stanu
faktycznego zaobserwowanego w
trakcie warsztatów oraz propozycja
działań do podjęcia (przez zespół,
menedżerów) w najbliższej
perspektywie, w tym obszarów

warsztatu).
Jeśli w wydarzeniu weźmie
udział jako trener
przedstawiciel Zamawiającego,
proporcjonalnie zmniejszy się
liczba trenerów po stronie
Wykonawcy.

kompetencyjnych do dalszej pracy
warsztatowej.

5.

Praca z menedżerami nad
opracowaniem „Planu
wdrożenia kultury
organizacji dla innowacji”
na poziomie działu/zespołu
i procesów

Warsztaty z zespołami menedżerów

ok 9 dni szkoleniowych –

w poszczególnych procesach nad

np. 3 grupy szkoleniowe

opracowaniem „Planu wdrożenia kultury

po 3 dni szkoleniowe

organizacji dla innowacji” w konkretnym

każda,

Dziale/Zespole. Plan ten ma obejmować

przy założeniu, że jedna

działania samych menedżerów, ale

grupa szkoleniowa będzie

także tematy do dalszej pracy

się składała z menedżerów

warsztatowej z Wykonawcą

z kilku działów, najbliżej ze

w odniesieniu do propozycji zawartych w
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L.P.

ELEMENTY PROGRAMU

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE

ZAKRES

opisie „Zdjęcia Zespołu/procesu”
(współpracy i komunikacji).
Dodatkowo, warsztaty mają być okazją
do oceny jakości współpracy między
Działami/Zespołami.
Wynikiem warsztatów „Zdjęcie

ok 42 dni szkoleniowe

Zespołu/procesu”, a także
działowych/zespołowych „Planów

1 grupa szkoleniowa liczącą do

wdrożenia kultury organizacji dla

16-stu uczestników włącznie

innowacji” będzie lista
zagadnień/kompetencji z obszaru
otwartej komunikacji i współpracy, które
powinny zostać zgłębione/przećwiczone

6.

Warsztaty
„Z katalogu”
podnoszące kompetencje
współpracy i otwartej
komunikacji

przez pracowników w poszczególnych
zespołach. Poniżej, pod tabelą,
Zamawiający określił kluczowe z punktu
widzenia Zamawiających
zagadnienia/kompetencje. Wykonawca
zaplanuje z każdym
z Działów/Zespołów, które warsztaty
powinny zostać wykorzystane w ramach
około 3 dni szkoleniowych dostępnych
dla każdego Działu/Zespołu przez ok
dwa lata od podpisania Umowy z
wybranym Wykonawcą.
Warsztaty z grupą trenerów

3 dni szkoleniowe,

wewnętrznych przekazujące

1 grupa szkoleniowa

metodologię pracy z zespołami nad
7.

Warsztaty typu „Train the
trainers w zakresie
wzmacniania komunikacji
i współpracy w zespołach”

wzajemnym zrozumieniem pracowników
z różnych działów/zespołów oraz
umożliwiające trenerom wew. poznanie
narzędzi diagnozy poziomu współpracy
w całej organizacji.
W początkowej fazie realizacji Programu

8.

Ewaluacja Programu

Wykonawca zaproponuje
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L.P.

ELEMENTY PROGRAMU

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE
Zamawiającym wskaźniki rezultatów
Programu, które będą dopasowane do

ZAKRES
focusy, warsztaty,
spotkania

celów Programu, specyfiki
organizacyjnej Zamawiających
i adresatów Programu.

Prosimy o uwzględnienie
kosztów ewaluacji

Wykonawca przygotuje i przedstawi

Programu w kosztach dnia

Zamawiającym koncepcję ewaluacji

szkoleniowego

Programu, zawierającą zarówno
działania prowadzone na bieżąco,
w trakcie realizacji Programu
(m. in. weryfikacja osiągania założonych
wcześniej wskaźników pod kątem
ewentualnych zmian w Programie),
a także po zakończeniu realizacji
merytorycznej części Programu (po
realizacji wszystkich przewidzianych
spotkań/warsztatów) – weryfikacja
osiągnięcia założonych wcześniej
wskaźników i rekomendacje co do
dalszych działań rozwojowych dla
pracowników Grupy NCBR. Po
zrealizowaniu merytorycznej części
Programu Wykonawca przygotuje
i przedstawi Zamawiającym Raport
z ewaluacji całego Programu, który
będzie zawierał co najmniej następujące
informacje: założenia metodologiczne,
opis próby badawczej, opis narzędzi
wykorzystanych w badaniu, wnioski z
przeprowadzonej ewaluacji,
rekomendacje na przyszłość dla
Zamawiających.
Koncepcja ewaluacji będzie podlegała
akceptacji Zamawiających.
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Zamawiający zastrzegają sobie prawo do wymiany liczby poszczególnych działań w zakresach,
określonych w powyższej tabeli, pomiędzy poszczególnymi elementami Programu, w ramach
szacowanej liczby zamawianych jednostek w ramach zamówienia podstawowego.
Katalog przykładowych zagadnień/tematów/kompetencji z rozwoju pracowników, które Wykonawca
dostarczy w ramach realizacji Warsztatów „Z katalogu”, zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych
działów/zespołów i wynikiem warsztatów „Zdjęcie Zespołu/procesu”, a także działowych/zespołowych
„Planów wdrożenia kultury organizacji dla innowacji”:
1) Efektywna komunikacja;
2) Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego;
3) Zarządzanie sobą w sytuacji zmiany;
4) Prowadzenie spotkań i moderowanie dyskusji, negocjacje;
5) Wystąpienia publiczne i profesjonalne prezentowanie;
6) Efektywność osobista, zarządzanie strumieniem zadań;
Jeśli Zamawiający wykażą zapotrzebowanie na inne zagadnienia/tematy/kompetencje z obszaru
otwartej komunikacji i współpracy niż wymienione powyżej, Wykonawca zapewni przeprowadzenie
warsztatów z tych zagadnień/tematów/kompetencji w uzgodnieniu z Zamawiającymi.
5. METODY NAUCZANIA
Zamawiający zakładają, że warsztaty zostaną zrealizowane przez Wykonawcę przy wykorzystaniu
interaktywnych metod nauczania, m. in. takich jak: ćwiczenia, case study, narzędzia online zawierające
filmy utrwalające, gotowe dokumenty, narzędzia, testy badające wiedzę, itp.
6. KADRA ZAANGAŻOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ DO ORGANIZACJI I REALIZACJI
PROGRAMU ROZWOJU PRACOWNIKÓW „InnJA”
Wykonawca będzie dysponował przy realizacji niniejszego zamówienia zespołem składającym się co
najmniej z:


koordynatora, odpowiedzialnego za organizację i przebieg Programu, kwestie logistycznoadministracyjne, kontakt i współpracę z Zamawiającymi, koordynację współpracy z trenerami
i metodykami/diagnostami;



co najmniej dwóch metodyków/diagnostów, odpowiedzialnych m. in.:
o

za przeprowadzenie diagnozy i zbadanie potrzeb Zamawiających pod kątem
przygotowania programu merytorycznego Programu „InnJA”,

o

za nadzór merytoryczny nad Programem i poszczególnymi spotkaniami/warsztatami
realizowanymi w ramach zamówienia,

o

za nadzór merytoryczny pracy trenerów, którzy będą realizowali program merytoryczny,
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o

każdy z metodyków/diagnostów weźmie udział w spotkaniu inicjującym z Dyrekcją
Grupy NCBR (w roli prowadzącego/współprowadzącego), warsztacie definiującym
Kulturę organizacji dla innowacji (w roli trenera),

o

za przeprowadzenie diagnozy potrzeb działów/zespołów przed warsztatami „Zdjęcie
Zespołu/procesu” (co najmniej jeden metodyk/diagnosta na jedno spotkanie
z menedżerami danego działu/zespołu), przeprowadzenie warsztatów „Zdjęcie
Zespołu/procesu”

(co

z warsztatów/wydarzeń),

najmniej

jeden

przeprowadzenie

metodyk/diagnosta
warsztatów

dla

na

każdy

menedżerów

nad

opracowaniem „Planu wdrożenia kultury organizacji dla innowacji” (co najmniej jeden
metodyk/diagnosta na każde ze szkoleń dla poszczególnych grup szkoleniowych),
o

za nadzór merytoryczny nad programami merytorycznymi Warsztatów „Z katalogu”,

o

za nadzór merytoryczny nad programem merytorycznym Warsztatu typu „Train the
trainers w zakresie wzmacniania komunikacji i współpracy w zespołach”,



o

za spójność merytoryczną Programu,

o

współpracę z Zamawiającym;

co najmniej

6 (sześciu)

poszczególnych

trenerów, którzy będą realizowali

warsztatów

„Z

katalogu”

(jeden

trener

program

adresowany

merytoryczny
do

jednego

zagadnienia/tematu/kompetencji z rozwoju pracowników) oraz w razie potrzeby będą
prowadzili/współprowadzili inne działania w ramach przedmiotu zamówienia (za zgodą
Zamawiających).
7. ORGANIZACJA PROGRAMU ROZWOJU PRACOWNIKÓW „InnJA”


spotkania i warsztaty, o których mowa w części 4. Założenia merytoryczne i elementy Programu
niniejszego SOPZ, w tabeli w wierszach nr: 1, 2, 3, 6 i 7, będą realizowane przez Wykonawcę
od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w Polsce, w salach w siedzibie jednego z
Zamawiających lub w salach konferencyjnych zapewnionych przez Zamawiających,
zlokalizowanych w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego;



spotkania i warsztaty, o których mowa w części 4. Założenia merytoryczne i elementy Programu
niniejszego SOPZ, w tabeli w wierszach nr: 4 i 5, będą realizowane przez Wykonawcę od
poniedziałku do piątku (w dni robocze), w Polsce, w salach konferencyjnych zapewnionych
przez Zamawiających, zlokalizowanych w odległości do ok 200 km od siedziby Zamawiających,



Zamawiający zapewniają wyżywienie, ewentualny nocleg, transport do miejsc realizacji
warsztatów wszystkim uczestnikom Programu (pracownikom/współpracownikom Grupy NCBR)
w każdym dniu szkoleniowym;



w przypadku warsztatów realizowanych poza Warszawą Zamawiający zapewniają trenerom
nocleg i wyżywienie. Nie zapewniają transportu na miejsce i z miejsca szkolenia (opcjonalnie

Strona 63 z 141

Oznaczenie sprawy: 35/19/US

trener może dołączyć do grupy szkoleniowej, która będzie wyjeżdżała autokarem spod siedziby
Zamawiających);


Zamawiający zastrzegają, że ich przedstawiciele (np. przedstawiciele Działu HR) mogą wziąć
udział w szkoleniach/warsztatach jako trenerzy współprowadzący lub obserwatorzy.

8. POZOSTAŁE ELEMENTY ZAMÓWIENIA:


BIEŻĄCA WSPÓŁPRACA Z DZIAŁEM HR ZAMAWIAJĄCYCH, W TYM M. IN.:
o

Spotkanie kick-off całego zespołu po stronie Wykonawcy z przedstawicielami Działu
HR Zamawiających (w siedzibie Zamawiających),

o

po każdym spotkaniu i warsztacie, realizowanym w ramach niniejszego zamówienia
(o których mowa w tabeli, w części 4. Założenia merytoryczne i elementy Programu
niniejszego SOPZ) metodyk/diagnosta i/lub trener, który brał udział w spotkaniu lub
warsztacie udzieli informacji zwrotnej przedstawicielom Działu HR (np. spotkanie
skype, rozmowa telefoniczna, ewentualnie spotkanie w siedzibie Zamawiających jeśli
zaistnieje taka potrzeba),

o

spotkania w siedzibie Zamawiających wynikające z bieżących potrzeb, po uzgodnieniu
z Wykonawcą;

o

przekazania Zamawiającym, każdorazowo w terminie do dwóch dni roboczych od
zakończenia

danego

warsztatu,

prezentacji

oraz

pozostałych,

uzgodnionych

z Wykonawcą materiałów edukacyjnych/szkoleniowych w wersji elektronicznej wraz ze
zgodą na zamieszczenie w wewnętrznych zasobach edukacyjnych Zamawiającego,
o

przygotowanie po każdym warsztacie podsumowania w formie prezentacji wniosków
i zasad wypracowanych przez uczestników podczas warsztatów (spisanie wszystkich
wypracowanych zasad i standardów, ustaleń) i przekazanie ww. prezentacji
Zamawiającym, każdorazowo, w terminie do 5-ciu dni roboczych od zakończenia
danego warsztatu,

o

sporządzenie raportu poszkoleniowego, po każdym warsztacie i przekazanie ww.
raportu Zamawiającym, każdorazowo, w terminie do 15 dni roboczych od zakończenia
danego warsztatu. Zakres informacji, które będzie zawierał raport zostanie ustalony
wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę,

o

nadzór organizacyjno-administracyjny nad realizacją Programu, w tym m. in.:
sporządzanie list obecności na spotkaniach i warsztatach (podpisywanych przez
uczestników), przekazywanie Zamawiającym w wersji skanu podpisanych przez
uczestników list obecności z poszczególnych spotkań i warsztatów, przekazywanie
Zamawiającym w wersji elektronicznej (np. edytowalnego dokumentu w formacie
obsługiwanym przez MS Office) zestawienia – wyliczenia godzin spotkań oraz liczby
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warsztatów w danym miesiącu wraz z przypisaniem do poszczególnych wydarzeń
poszczególnych

uczestników,

z

uwzględnieniem

podziału

na

zatrudnionych/współpracujących z NCBR i NCBR+;


PRZYGOTOWYWANIE

MERYTORYCZNE

I

PROWADZENIE

POSZCZEGÓLNYCH

WARSZTATÓW/SPOTKAŃ, W TYM M. IN.:
o

Wykonawca będzie zobowiązany do zapoznania się ze wszelkimi procedurami
i dokumentacją dostarczoną przez Zamawiających, m. in.: obejmującą zakresy zadań
działów, zasady rozwoju pracowników w Grupie NCBR, itp.,

o

przeprowadzenie przez Wykonawcę szczegółowej analizy potrzeb szkoleniowych
Zamawiających, m. in. poprzez: wywiady z kadrą menedżerską, analizę specyfiki
realizowanych

zadań,

analizę

dokumentacji

wewnętrznej

dostarczonej

przez

Zamawiającego, rozmowy bezpośrednie,
o

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowywanie szczegółowych programów
(agend/scenariuszy) poszczególnych warsztatów (m. in. z uwzględnieniem ćwiczeń) i
scenariuszy spotkań, przy uwzględnieniu celu warsztatu/spotkania, ich zakresów,
specyfiki uczestników, analizy potrzeb Zamawiających i dokumentacji. Wszystkie
programy i scenariusze będą konsultowane z Zamawiającymi. Szczegółowe programy
oraz scenariusze Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiających na 7 dni
roboczych przed rozpoczęciem danego spotkania i warsztatu,

o

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji scenariuszy i programów
merytorycznych wszystkich warsztatów, które będą realizowane w ramach zamówienia,
a także scenariuszy spotkań.



KOMUNIKACJA PROGRAMU, W TYM M. IN.:
o

przygotowanie koncepcji identyfikacji graficznej Programu w tym:


przygotowanie i przekazanie Zamawiającym projektu działań komunikacyjnych
dot. całości Programu skierowanych do jego uczestników (projekt powinien
zakładać działania prowadzone przez Zamawiających (Dział HR) oraz przez
samego Wykonawcę). Projekt będzie podlegał akceptacji Zamawiających,



bieżące przygotowywanie komunikatów (treści wzbogaconych zdjęciami,
grafikami lub infografikami) dot. poszczególnych spotkań i warsztatów (np.
treści do Intranetu Zamawiających, treści do mailingów do uczestników, treści
do informacji przesyłanych przez Wykonawcę, itp.). Poszczególne komunikaty
będą podlegały akceptacji Zamawiających;

o

opracowanie graficzne, produkcja i dystrybucja materiałów szkoleniowych - pakietów
gadżetów (w jednym pakiecie co najmniej: kubek, smycz, plecako-worek (worek na
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plecy)) dla uczestników Programu. Zamawiający szacują, że liczba pakietów gadżetów
nie przekroczy 700-set pakietów.;
o

opracowanie graficzne oraz przygotowanie treści, wykonanie, wydruk i dostarczenie do
siedziby zamawiającego materiałów szkoleniowo-promocyjnych odnoszących się do
Programu, w tym:


plakatów promujących Program (150 sztuk wg maksymalnie 5 różnych
projektów graficznych, każdy plakat w formacie A1 o gramaturze 300-350
g/m²), które zostaną umieszczone w siedzibie Zamawiających (każdorazowo
opracowanie graficzne plakatu oraz przygotowanie treści),


o

obsługa

2 roll-up’y (opracowanie graficzne plakatu oraz przygotowanie treści);
fotograficzna

każdego

szkolenia/warsztatu

zgodnie

z

następującymi

wymaganiami:


Zdjęcia kolorowe, wysokiej jakości,



Minimum 20 (dwadzieścia) zdjęć z każdego szkolenia/warsztatu – każde w
jakości 300DP, w formacie jpg - Wykonawca wykona zdjęcia reportażowe,



W

terminie

do

5-ciu

dni

roboczych

po

zakończeniu

każdego

szkolenia/warsztatu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zdjęcia
(minimum

20)

w

formie

zapisu

cyfrowego,

w

sposób

uzgodniony

z Zamawiającym,

o

Zdjęcia zostaną wykonane w technice cyfrowej;

wszystkie materiały szkoleniowo-promocyjne wymagają konsultacji z Zamawiającymi i
jego akceptacji.



KONTAKT Z UCZESTNIKAMI:
o

koordynacja zapisów uczestników na poszczególne warsztaty, utrzymywanie
bezpośredniego kontaktu z uczestnikami, bieżąca obsługa uczestników (drogą
elektroniczną/ telefonicznie);

o

przekazanie dla wszystkich uczestników Programu imiennych dyplomów/zaświadczeń
potwierdzających
Zamawiającym

ukończenie
ww.

Programu

rozwojowego;

dyplomów/zaświadczeń

w

wersji

przekazanie
skanu

zbiorczo
wszystkich

dyplomów/zaświadczeń w jednym pliku pdf;

o przygotowanie, powielenie i przekazanie w dniu każdego warsztatu każdemu
uczestnikowi warsztatu niezbędnych materiałów szkoleniowych opatrzonych logo
Zamawiających.
9. PRAWO OPCJI
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Zamawiający przewidują zastosowanie prawa opcji. Przy skorzystaniu z prawa opcji termin realizacji
zamówienia może ulec przedłużeniu o kolejne 12-ście miesięcy. Uruchomienie prawa opcji następuje
poprzez złożenie przez Zamawiających oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji.
Zamawiający przewidują zamówienie w ramach prawa opcji dodatkowych do 125 dni szkoleniowych
i/lub do 117 godzin zegarowych pracy trenera/moderatora/facylitatora/coach’a. Dane o prognozowanej
liczbie działań w ramach prawa opcji stanowią element służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie
stanowią ze strony Zamawiających zobowiązania do zorganizowania tych działań dokładnie w
podanych liczbach.
Zamawiający przewidują zastosowanie prawa opcji również w przypadku zrealizowania, przed upływem
okresu obowiązywania Umowy, pełnej liczby działań przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia
podstawowego.
10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ostateczny, szczegółowy harmonogram realizacji Programu (m. in. spotkań, warsztatów oraz ewaluacji)
zostanie ustalony wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiających i będzie podlegał akceptacji
Zamawiających. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzegają sobie możliwość
wprowadzania zmian w harmonogramie.
11. PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY


Wykonawca będzie realizował zadania przy wykorzystaniu zespołu wskazanego w ofercie.
W przypadku braku możliwości kontynuowania współpracy przez któregokolwiek z członków
zespołu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiających o
zaistniałym fakcie oraz wyznaczyć nowego członka zespołu, o co najmniej równorzędnym
doświadczeniu zawodowym. Zaproponowane przez Wykonawcę osoby, które wejdą w skład
zespołu, będą posiadały kwalifikacje zawodowe nie mniejsze, niż osoby dotychczas wchodzące
w skład zespołu, które zostaną przez nie zastąpione. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą
podlegały akceptacji Zamawiających;



W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie na bieżąco współpracował
z Zamawiającymi lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiających, niebędącymi
pracownikami Zamawiających;



Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszczają możliwość porozumiewania się
z Wykonawcą drogą mailową, telefoniczną lub osobiście;



Wszystkie materiały, które powstaną w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być
przedstawione do ostatecznej akceptacji Zamawiających. Ewentualne poprawki i zmiany
Zamawiający będą zgłaszali w formie elektronicznej, Wykonawca będzie zobowiązany do ich
wprowadzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania poprawek,
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aż do czasu uzyskania satysfakcjonującej go wersji ostatecznej, wyłączając dokumenty, dla
których Zamawiający przewidział w niniejszym SOPZ trzy iteracje;


Wykonawca

przenosi

na Zamawiającego całość

autorskich praw

majątkowych

do

następujących utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia:
o

Koncepcja ewaluacji Programu;

o

Raporty poszkoleniowe, po każdym warsztacie;

o

Projekt działań komunikacyjnych;

o

Materiały komunikacyjno-promocyjne stworzone na potrzeby Programu;

o

Zdjęcia wykonane podczas szkoleń/warsztatów i przekazane Zamawiającym;

o

Raporty z ewaluacji on-going , w tym raport z ewaluacji całego Programu.

bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w dniu zawarcia
Umowy polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim.
12. POZOSTAŁE INFORMACJE
W związku z koniecznością powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych oraz w związku z art.
28 ust 1 RODO Zamawiający zwrócą się do wybranego Wykonawcy z prośbą o wypełnienia arkusza weryfikacji
podmiotu przetwarzającego dane osobowe, którego wzór stanowi Załącznik do Ogłoszenia. Zamawiający
podpiszą z wybranym Wykonawcą stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na wzorach
stanowiących Załącznik do Ogłoszenia oraz stosowne umowy podpowierzenia przetwarzania danych
osobowych na wzorach Zamawiających.
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B. PROGRAM ROZWOJU MENEDŻERÓW „SZEF JAKO LIDER ZESPOŁU” –
Część II
Realizacja Programu składa się z wypracowania (w ramach diagnozy), wdrożenia (w
ramach realizacji programu merytorycznego) oraz ewaluacji standardu zarządzania
ludźmi w Grupie NCBR w ramach budowania kultury organizacji dla innowacji.
1. CELE PROGRAMU
1. Profesjonalizacja zarządzania ludźmi w Grupie NCBR (stworzenie modelu kompetencyjnego
menedżera n-1 n-2).
2. Stworzenie

zaangażowanego,

odpowiedzialnego

i

podejmującego

inicjatywy

zespołu

menedżerów.
3. Zwiększenie odpowiedzialności menedżera za kształtowanie kultury organizacyjnej organizacji dla
innowacji.
4. Wypracowanie standardu zarządzania ludźmi w Grupie NCBR.
5. Rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich.
6. Aktywny udział menedżera w angażowaniu potencjału pracowników do realizacji celów
biznesowych organizacji.
2. GRUPA DOCELOWA
Menedżerowie zarządzający oraz menedżerowie operacyjni – szczegółowe informacje w poniższej
tabeli.
3. ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE I ELEMENTY PROGRAMU
SŁOWNICZEK
Dyrekcja Grupy NCBR
Kierownictwo, zespół kierowniczy

Dyrektor NCBR, Zastępcy Dyrektora NCBR (2), Prezes spółki NCBR+
Dyrekcja Grupy NCBR (3 osoby), dyrektorzy działów (NCBR) - ok 18 osób,
kierownicy działów (NCBR+) - ok 6 osób
NCBR: Dyrektor NCBR, Zastępcy Dyrektora NCBR (2), dyrektorzy działów (ok 18

menedżerowie zarządzający

osób ) i ich zastępcy – ok 17 osób
NCBR+: Prezes spółki NCBR+, kierownicy działów (ok 6 osób)

menedżerowie operacyjni

NCBR: kierownicy sekcji i ich zastępcy, koordynatorzy zespołów; (ok 43 osób)
NCBR+: kierownicy zespołów (ok 3 osób)
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SŁOWNICZEK
8 godzin zegarowych w tym przerwa na lunch i przerwy kawowe, 9 godzin

dzień szkoleniowy

szkoleniowych

godzina szkoleniowa

45 minut pracy trenera z grupą i realizacji zakładanego programu

grupa szkoleniowa

grupa licząca do 16-stu uczestników włącznie

Powyższe dane mogą ulec zmianie w trakcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia,
np. ulec zwiększeniu.
Kluczowe

kompetencje

menedżerów/zagadnienia,

które

powinny

znaleźć

się

w

koncepcji

merytorycznej Programu:
o

Przywództwo i kierowanie ludźmi – rola menedżera,

o

Komunikacja i relacje, budowanie kultury feedbacku w zespole,

o

Budowanie zespołu, w tym zarządzanie konfliktem,

o

Motywowanie, zaangażowanie i rozwój pracowników,

o

Zarzadzanie ludźmi i zespołami w zmianie,

o

Delegowanie, czyli jak skutecznie zlecać zadania,

o

Wzmacnianie postawy otwartości na zgłaszanie pomysłów i brania za nie odpowiedzialności,

o

Coaching, jako narzędzie menedżera wspierające pracowników w rozwiązywaniu problemów,

o

Jak wspierać zespół w realizacji w świecie VUCA (złożoność, zmienność, niejednoznaczność
i niepewność),

o

Komunikowanie trudnych decyzji,

o

Skuteczne korygowanie postaw i zachowań bez naruszania dobrych relacji,

o

Zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi.

Program rozwoju menedżerów „Szef jako lider zespołu” będzie składał się z poniższych etapów:
1) DIAGNOZA
Celem badania potrzeb i diagnozy zapotrzebowania Zamawiających jest uzyskanie przez
Wykonawcę informacji i danych niezbędnych do opracowania przez Wykonawcę propozycji
szczegółowego programu merytorycznego całego przedsięwzięcia „Szef jako lider zespołu”.
Na etapie składania ofert Wykonawca przedstawi Zamawiającym propozycję (koncepcję)
przeprowadzenia diagnozy potrzeb w grupie docelowej Programu, która nie będzie elementem
oceny kompetencji poszczególnych osób, a pozwoli na przygotowanie koncepcji szczegółowego
programu Programu „Szef jako lider zespołu” (liczba poszczególnych działań do przeprowadzenia
w ramach programu merytorycznego, określenie stopnia w jakim dana osoba/zespół posiada daną
kompetencję, dopasowanie zakresu merytorycznego warsztatów/szkoleń do reprezentowanego
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poziomu kompetencji). Wykonawca powinien przewidzieć do realizacji diagnozy takie narzędzia
jak np. ankiety, spotkania, fokusy, warsztaty, mikrowarsztaty, itp.
Wykonawca uwzględni, że Program jest jednym z elementów szerszego działania podejmowanego
przez Zamawiających na rzecz budowy kultury organizacji dla innowacji opartej na komunikacji
i współpracy. Ostateczna wersja koncepcji będzie podlegała akceptacji Zamawiających.
Efektem diagnozy będzie dodatkowo stworzenie profilu kompetencyjnego menedżera w Grupie
NCBR (na poziomie n-1 n-2), który będzie służył do ewaluacji efektów Programu. Wykonawca
poprzez działania zaproponowane w koncepcji programu merytorycznego stworzy menedżerom
przestrzeń do rozwoju kompetencji pod kątem zaproponowanego profilu.
W ramach rekomendacji z przeprowadzonej diagnozy Wykonawca zaproponuje rolę Dyrekcji
Grupy NCBR oraz Działu HR we wdrażaniu Programu oraz działania wspierające w tej roli.
W ramach ww. koncepcji Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu takie działania/narzędzia do
przeprowadzenia diagnozy, które będą efektywne z punktu widzenia celów Programu, uczestników
diagnozy, specyfiki Zamawiających (NCBR - sfera finansów publicznych i organizacja wspierająca
innowacje, NCBR+ - sfera biznesowa, wsparcie NCBR w realizacji zadań), itp.
Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającym Raport z przeprowadzonej diagnozy, który
będzie zawierał co najmniej następujące informacje: założenia metodologiczne diagnozy, opis
próby badawczej, opis narzędzi wykorzystanych w diagnozie, wnioski z przeprowadzonej analizy
potrzeb, rekomendacje oraz wskaźniki rezultatów Programu oraz pozostałe informacje opisane
powyżej. Raport będzie podlegał akceptacji Zamawiających.
Przeprowadzenie diagnozy zostanie skalkulowane na podstawie zrealizowanej liczby działań w tej
części zamówienia (Wynagrodzenie Wykonawcy = liczba działań x cena za jedno działanie danego
rodzaju wskazana w Formularzu ofertowym).
2) PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI PROGRAMU MERYTORYCZNEGO
Na podstawie przeprowadzonego badania potrzeb i diagnozy zapotrzebowania merytorycznego
Zamawiających, Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającym propozycję szczegółowego
programu merytorycznego całego Programu „Szef jako lider zespołu” wraz z harmonogramem
realizacji programu merytorycznego.. Ww. program merytoryczny będzie podlegał akceptacji
Zamawiających. Jeśli program zaproponowany przez Wykonawcę nie uzyska akceptacji
Zamawiających w trzech iteracjach, Zamawiający zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy.
W takiej sytuacji Zamawiający wypłacą Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu przygotowanej i
przeprowadzonej

diagnozy

oraz

opracowania

koncepcji

programu

merytorycznego.

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie skalkulowane na podstawie
zrealizowanej liczby działań w tej części zamówienia.
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W ramach ww. koncepcji Wykonawca zaproponuje Zamawiającym takie narzędzia do realizacji
Programu (np. spotkania, warsztaty kompetencyjne, mikrowarsztaty, szkolenia, ocenę kompetencji
menedżerskich, itp.), które pozwolą zrealizować cele Programu, będą dostosowane do
uczestników Programu, specyfiki Zamawiających (NCBR - sfera finansów publicznych i
organizacja wspierająca innowacje, NCBR+ - sfera biznesowa, wsparcie NCBR w realizacji zadań,
itp.).
3) REALIZACJA PROGRAMU MERYTORYCZNEGO
Po zaakceptowaniu koncepcji programu merytorycznego przez Zamawiających, Wykonawca
zrealizuje zaplanowane działania/narzędzia. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację
Programu zostanie skalkulowane na podstawie zrealizowanej liczby działań w tej części
zamówienia (Wynagrodzenie Wykonawcy = liczba działań x cena za jedno działanie danego
rodzaju wskazane w Formularzu ofertowym).
4) EWALUACJA ON-GOING
W oparciu o przeprowadzoną w pierwszym etapie diagnozę Wykonawca przygotuje i przedstawi
Zamawiającym koncepcję ewaluacji Programu, zawierającą wskaźniki rezultatów Programu
odnoszące się do wypracowanego profilu kompetencyjnego menedżera. Koncepcja będzie
zawierała

zarówno

działania

prowadzone

na

bieżąco,

w

trakcie

realizacji

Programu

(m. in. weryfikacja osiągania założonych wcześniej wskaźników pod kątem ewentualnych zmian
w Programie), a także po zakończeniu realizacji merytorycznej części Programu (po realizacji
wszystkich spotkań/warsztatów przewidzianych do zrealizowania). Koncepcja ewaluacji będzie
podlegała akceptacji Zamawiających.
Po zrealizowaniu merytorycznej części Programu (warsztaty, szkolenia, spotkania) Wykonawca
przygotuje i przedstawi Zamawiającym Raport z ewaluacji całego Programu, który będzie zawierał
co najmniej następujące informacje: założenia metodologiczne, opis próby badawczej, opis
narzędzi wykorzystanych w badaniu, wnioski z przeprowadzonej ewaluacji, rekomendacje na
przyszłość dla Zamawiających.
4. METODY NAUCZANIA:
Zamawiający zakładają realizację spotkań i warsztatów (zajęć) z wykorzystaniem różnorodnych
interaktywnych metod nauczania, m. in. takich jak: warsztaty, case study, narzędzia online
zawierające filmy utrwalające, gotowe dokumenty, narzędzia, testy badające wiedzę.
5. KADRA ZAANGAŻOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ DO ORGANIZACJI I REALIZACJI
PROGRAMU „SZEF JAKO LIDER ZESPOŁU”
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Wykonawca będzie dysponował przy realizacji niniejszego zamówienia zespołem składającym się
co najmniej z:


koordynatora, odpowiedzialnego za organizację i przebieg Programu, kwestie logistycznoadministracyjne, kontakt i współpracę z Zamawiającymi;



co najmniej dwóch metodyków/diagnostów, odpowiedzialnych m. in.:
o

za przeprowadzenie diagnozy i zbadanie potrzeb Zamawiających pod kątem
przygotowania szczegółowego programu merytorycznego Programu,

o

za nadzór merytoryczny nad Programem i poszczególnymi spotkaniami/warsztatami
realizowanymi w ramach zamówienia,

o

za nadzór merytoryczny pracy trenerów, którzy będą realizowali program merytoryczny,

o

za nadzór merytoryczny nad programami merytorycznymi szkoleń/warsztatów
prowadzonych w ramach Programu bądź innych działań zaplanowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego,



o

za spójność merytoryczną Programu,

o

współpracę z Zamawiającymi.

co najmniej 8 (ośmiu) trenerów (w tym może to być dwóch metodyków/diagnostów
z doświadczeniem trenerskim, pozostałych sześciu - trenerów), którzy będą realizowali
program merytoryczny poszczególnych warsztatów.

6. ORGANIZACJA PROGRAMU „SZEF JAKO LIDER ZESPOŁU”


Spotkania, warsztaty i inne elementy Programu, w których będą brali udział uczestnicy
Programu, będą realizowane przez Wykonawcę od poniedziałku do piątku (w dni robocze),
w Polsce, w salach konferencyjnych zapewnionych przez Zamawiających. Większość z sal
będzie zlokalizowana w odległości do 5 km od siedziby Zamawiających lub w siedzibie jednego
z Zamawiających, Zamawiający zastrzegają sobie możliwość zorganizowania części spotkań
i/lub warsztatów w salach zlokalizowanych w odległości do 200 km od siedziby Zamawiających,



Zamawiający zapewniają wyżywienie, ewentualny nocleg, transport do miejsc realizacji spotkań
i/lub warsztatów wszystkim uczestnikom Programu (pracownikom/współpracownikom Grupy
NCBR) w każdym dniu szkoleniowym,



w przypadku spotkań i/lub warsztatów realizowanych poza Warszawą Zamawiający zapewniają
trenerom nocleg i wyżywienie. Nie zapewniają transportu na miejsce i z miejsca szkolenia
(opcjonalnie trener może dołączyć do grupy szkoleniowej, która będzie wyjeżdżała autokarem
spod siedziby Zamawiających);



Zamawiający zastrzegają, że ich przedstawiciele (np. przedstawiciele Działu HR) mogą wziąć
udział w szkoleniach/warsztatach jako trenerzy współprowadzący lub jako obserwatorzy.

7. POZOSTAŁE ELEMENTY ZAMÓWIENIA:
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BIEŻĄCA WSPÓŁPRACA Z DZIAŁEM HR ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM M. IN.:
o

Spotkanie kick-off całego zespołu po stronie Wykonawcy realizującego przedmiot
zamówienia

z

przedstawicielami

Działu

HR

Zamawiających

(w

siedzibie

Zamawiających),
o

po każdym spotkaniu i warsztacie, realizowanym w ramach niniejszego zamówienia
metodyk/diagnosta i/lub trener, który brał udział w spotkaniu/warsztacie udzieli
informacji zwrotnej przedstawicielom Działu HR (np. spotkanie Skype, rozmowa
telefoniczna, ewentualnie spotkanie w siedzibie Zamawiających jeśli zaistnieje taka
potrzeba),

o

spotkania w siedzibie Zamawiających wynikające z bieżących potrzeb, po uzgodnieniu
z Wykonawcą;

o

przekazania Zamawiającym, każdorazowo w terminie do dwóch dni roboczych od
zakończenia danego warsztatu, prezentacji oraz pozostałych, uzgodnionych z
Wykonawcą materiałów edukacyjnych/szkoleniowych w wersji elektronicznej wraz ze
zgodą na zamieszczenie w wewnętrznych zasobach edukacyjnych Zamawiającego,

o

przygotowanie po każdym warsztacie podsumowania w formie prezentacji wniosków
i zasad wypracowanych przez uczestników podczas warsztatów (spisanie wszystkich
wypracowanych zasad i standardów, ustaleń) i przekazanie ww. prezentacji
Zamawiającym, każdorazowo, w terminie do pięciu dni roboczych od zakończenia
danego warsztatu,

o

sporządzenie raportu poszkoleniowego, po każdym warsztacie i przekazanie ww.
raportu Zamawiającym, każdorazowo, w terminie do 15 dni roboczych od zakończenia
danego warsztatu. Zakres informacji, które będzie zawierał raport zostanie ustalony
wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę,

o

nadzór organizacyjno-administracyjny nad realizacją Programu, w tym m. in.:
sporządzanie list obecności na spotkaniach i warsztatach (podpisywanych przez
uczestników), przekazywanie Zamawiającym w wersji skanu podpisanych przez
uczestników list obecności z poszczególnych spotkań i warsztatów, przekazywanie
Zamawiającym w wersji elektronicznej (np. edytowalnego dokumentu w formacie
obsługiwanym przez MS Office) zestawienia – wyliczenia godzin spotkań oraz liczby
warsztatów w danym miesiącu wraz z przypisaniem do poszczególnych wydarzeń
poszczególnych

uczestników,

z

uwzględnieniem

podziału

na

zatrudnionych/współpracujących z NCBR i NCBR+;


PRZYGOTOWYWANIE MERYTORYCZNE I PRZEPROWADZENIE POSZCZEGÓLNYCH
WARSZTATÓW/SPOTKAŃ, W TYM M. IN.:
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o

Wykonawca będzie zobowiązany do zapoznania się ze wszelkimi procedurami
i dokumentacją dostarczoną przez Zamawiających, m. in.: obejmującą zakresy zadań
działów, zasady rozwoju pracowników w Grupie NCBR, itp.,

o

przeprowadzenie przez Wykonawcę szczegółowej analizy potrzeb szkoleniowych
Zamawiających, m. in. poprzez: wywiady z przedstawicielami Zamawiających, analizę
specyfiki realizowanych zadań, analizę dokumentacji wewnętrznej dostarczonej przez
Zamawiających, rozmowy bezpośrednie,

o

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowywanie szczegółowych programów
(agend/scenariuszy) poszczególnych warsztatów (m. in. z uwzględnieniem ćwiczeń) i
scenariuszy spotkań

przewidzianych

w

zaproponowanej

koncepcji

programu

merytorycznego Programu, przy uwzględnieniu celu warsztatu/spotkania, ich
zakresów, specyfiki uczestników, analizy potrzeb Zamawiającego i dokumentacji.
Wszystkie programy i scenariusze będą konsultowane z Zamawiającymi. Szczegółowe
programy oraz scenariusze Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiających na 7
dni roboczych przed rozpoczęciem danego spotkania i warsztatu,
o

Zamawiający zastrzegają sobie prawo do akceptacji scenariuszy i programów
merytorycznych wszystkich warsztatów, które będą realizowane w ramach zamówienia,
a także scenariuszy spotkań.



KOMUNIKACJA PROGRAMU, W TYM M. IN.:
o

przygotowanie i przekazanie Zamawiającym projektu działań komunikacyjnych
dot. całości Programu skierowanych do jego uczestników (projekt powinien zakładać
działania prowadzone przez Zamawiających (Dział HR) oraz przez samego
Wykonawcę). Projekt będzie podlegał akceptacji Zamawiających,

o

bieżące przygotowywanie komunikatów (treści wzbogaconych zdjęciami, grafikami lub
infografikami) dot. poszczególnych spotkań i warsztatów (np. treści do Intranetu
Zamawiających, treści do mailingów do uczestników, treści do informacji przesyłanych
przez Wykonawcę, itp.). Poszczególne komunikaty będą podlegały akceptacji
Zamawiających,

o

obsługa

fotograficzna

każdego

szkolenia/warsztatu

zgodnie

z

następującymi

wymaganiami:


Zdjęcia kolorowe, wysokiej jakości,



Minimum 20 (dwadzieścia) zdjęć z każdego szkolenia/warsztatu – każde w
jakości 300DP, w formacie jpg - Wykonawca wykona zdjęcia reportażowe,



W terminie 5-ciu dni roboczych po zakończeniu każdego szkolenia/warsztatu
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zdjęcia (minimum 20) w
formie zapisu cyfrowego, w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
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o

Zdjęcia zostaną wykonane w technice cyfrowej;

wszystkie

materiały

komunikacyjno-promocyjne

wymagają

konsultacji

z Zamawiającymi i ich akceptacji


KONTAKT Z UCZESTNIKAMI, W TYM M. IN.:
o

koordynacja zapisów uczestników na poszczególne warsztaty, utrzymywanie
bezpośredniego kontaktu z uczestnikami, bieżąca obsługa uczestników (drogą
elektroniczną/ telefonicznie),

o

przekazanie dla wszystkich uczestników Programu imiennych dyplomów/zaświadczeń
potwierdzających
Zamawiającym

ukończenie
ww.

Programu

rozwojowego;

dyplomów/zaświadczeń

w

wersji

przekazanie
skanu

zbiorczo
wszystkich

dyplomów/zaświadczeń w jednym pliku pdf,
o

przygotowanie, powielenie i przekazania w dniu każdego warsztatu każdemu
uczestnikowi warsztatu niezbędnych materiałów szkoleniowych opatrzonych logo
Zamawiających.

8. PRAWO OPCJI
Zamawiający przewidują zastosowanie prawa opcji. Przy skorzystaniu z prawa opcji termin realizacji
zamówienia może ulec przedłużeniu o kolejne 12-ście miesięcy. Uruchomienie prawa opcji następuje
poprzez złożenie przez Zamawiających oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji.
Zamawiający przewidują zamówienie w ramach prawa opcji dodatkowych do 175 godzin zegarowych
pracy trenera/moderatora/facylitatora/coach’a, do 22 dni szkoleniowych (szkoleń/warsztatów trwających
po 8 godzin zegarowych) i/lub do 20 warsztatów trwających do 3 (trzech) godzin zegarowych. Dane o
prognozowanej liczbie działań w ramach prawa opcji stanowią element służący wyborowi
najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiających zobowiązania do zorganizowania tych
działań dokładnie w podanych liczbach.
Zamawiający przewidują zastosowanie prawa opcji również w przypadku zrealizowania, przed upływem
okresu obowiązywania Umowy, pełnej liczby działań przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia
podstawowego.

9. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Ostateczny, szczegółowy harmonogram spotkań i warsztatów oraz ewaluacji zostanie ustalony
wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiających i będzie podlegał akceptacji Zamawiających. W trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian
w harmonogramie.
Strona 76 z 141

Oznaczenie sprawy: 35/19/US

10. PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY


Wykonawca będzie realizował zadania przy wykorzystaniu zespołu wskazanego w ofercie.
W przypadku braku możliwości kontynuowania współpracy przez któregokolwiek z członków
zespołu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiających o
zaistniałym fakcie oraz wyznaczyć nowego członka zespołu, o co najmniej równorzędnym
doświadczeniu zawodowym. Zaproponowane przez Wykonawcę osoby, które wejdą w skład
zespołu, będą posiadały kwalifikacje zawodowe nie mniejsze, niż osoby dotychczas wchodzące
w skład zespołu, które zostaną przez nie zastąpione. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą
podlegały akceptacji Zamawiających;



W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie na bieżąco współpracował
z Zamawiającymi lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiających, niebędącymi
pracownikami Zamawiających;



Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszczają możliwość porozumiewania się
z Wykonawcą drogą mailową, telefoniczną lub osobiście;



Wszystkie materiały, które powstaną w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być
przedstawione do ostatecznej akceptacji Zamawiających. Ewentualne poprawki i zmiany
Zamawiający będą zgłaszali w formie elektronicznej, Wykonawca będzie zobowiązany do ich
wprowadzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wielokrotnego zgłaszania poprawek,
aż do czasu uzyskania satysfakcjonującej go wersji ostatecznej (wyłączając Raport z
przeprowadzonej diagnozy, koncepcję programu merytorycznego Programu oraz Raport z
ewaluacji całego Programu);



Wykonawca

przenosi

na Zamawiającego całość

autorskich praw

majątkowych

do

następujących utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia:
o

Raport z przeprowadzonej diagnozy;

o

Koncepcja ewaluacji Programu;

o

Raporty poszkoleniowe, po każdym warsztacie;

o

Projekt działań komunikacyjnych;

o

Materiały komunikacyjno-promocyjne stworzone na potrzeby Programu;

o

Zdjęcia wykonane podczas szkoleń/warsztatów i przekazane Zamawiającym;

o

Raporty z ewaluacji on-going , w tym raport z ewaluacji całego Programu.

bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w dniu zawarcia
Umowy polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim.
13. POZOSTAŁE INFORMACJE
W związku z koniecznością powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych oraz w związku
z art. 28 ust 1 RODO Zamawiający zwrócą się do wybranego Wykonawcy z prośbą o wypełnienia
arkusza weryfikacji podmiotu przetwarzającego dane osobowe, którego wzór stanowi Załącznik nr …
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do Ogłoszenia. Zamawiający podpiszą z wybranym Wykonawcą stosowne umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych na wzorach stanowiących Załącznik nr … do Ogłoszenia oraz
stosowne umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych na wzorach Zamawiających.
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Załącznik Nr 2
__________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
.......................................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY
.......................................................................................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM
………….………………………………………………………………………………………
NR FAKSU

E-MAIL

………………...……………

..........................................

NIP

REGON

.......................................................................................................................................................
IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU WYKONAWCY

Oferta na przygotowanie i realizację Programu rozwoju pracowników/współpracowników Grupy
NCBR (oznaczenie sprawy – 35/19/US)

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na przygotowanie i realizację Programu rozwoju
pracowników/współpracowników Grupy NCBR, oferujemy:
Wykonanie przedmiotu zamówienia dla danej części (należy wypełnić Formularz dot. części, co do
której składa się ofertę), za nw. ceny maksymalne:
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Część I

A

B

C

D
Szacowana

LP

Rodzaj

Jedno-

usługi/działania

stka

E

F

Szacowana

liczba zama-

liczba

wianych

zamawia-

jednostek w

nych

ramach

jednostek w

zamówienia

ramach

podstawowego

prawa

Wartość
jednej
jednostki
w PLN

netto2

zegarowa pracy

1.

jedna
godzina

trenera/moderatora/f

zegaro

acylitatora/coach’a

wa

H

Wartość z

Wartość jednej

jednej jednostki
dla
poszczególnych
Zamawiających3

jednostki dla
Stawka

poszczególnych

podatku

Zamawiających5

J

K

Cena za jedną

maksymalną

jednostkę

liczbę

Cena za

w

PLN5

netto

brutto

……… zł dla

……… zł dla

zamawianych
jednostek5

VAT4

NCBR

Zwol-

NCBR

obliczona

nione

równa

jako: F1 x 80%
92

117

godziny

godzin

zegarowe

zegarowych

wartości: G1a

……… zł
……… zł dla
……… zł dla

1b

I

brutto

brutto

……… zł

……… zł

obliczona

obliczona

jako:

jako:

I1a+I1b

J1 x 209

opcji1

1a
jedna godzina

G

NCBR+
obliczona
jako: F1 x 20%

NCBR+
23%

obliczona
jako:
G1b+ G1b x
23%

Oznaczenie sprawy: 35/19/US

przeprowadzenie
jednego dnia
szkoleniowego
warsztatów dla jednej

……… zł dla

grupy szkoleniowej,
liczącej do 16-stu

2a

uczestników włącznie
przez jednego

……… zł dla

NCBR

Zwol-

NCBR

obliczona

nione

równa

jako: F2 x 80%

wartości: G2a

metodyka/diagnostę lub
trenera (jeden dzień
szkoleniowy trwający 8
godzin zegarowych, w
tym przerwa na lunch i

2.

przerwy kawowe, tj. 9
godzin szkoleniowych
pracy z grupą, a jedna

jeden
dzień
szkole-

100

125

niowy

dni szkoleniowych

dni szkoleniowych

……… zł

warsztatów

……… zł dla

godzina szkoleniowa to

……… zł dla

45 minut pracy trenera z

2b

NCBR+

grupą i realizacji

obliczona

zakładanego programu)

jako: F2 x 20%

(cena zawiera wszystkie
niezbędne koszty związane z

NCBR+
23%

obliczona
jako:
G2b+ G2b x
23%

realizacją Programu, opisane
w SOPZ i IPU, wyłączając
koszty określone w wierszu
nr 1 i 3, 4, 5 i 6).
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……… zł

……… zł

obliczona

obliczona

jako:

jako:

I2a+I2b

J2 x 225
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praca każdego
dodatkowego trenera na
warsztacie, w którym
weźmie udział więcej niż

3a

16-stu uczestników, przy
założeniu, że warsztat
potrwa 8 godzin
zegarowych, w tym

3.

przerwa na lunch i
przerwy kawowe, tj. 9
godzin szkoleniowych
pracy z grupą, a jedna

3b

godzina szkoleniowa to
45 minut pracy trenera z
grupą i realizacji

jeden

……… zł dla

dzień

……… zł dla

szkole-

NCBR

Zwol-

NCBR

niowy

obliczona

nione

równa

pracy

jako: F3 x 80%

wartości: G3a

każde-

X

go

X

obliczona

……… zł6

jako:

doda-

……… zł dla

tkowe-

……… zł dla

go

……… zł

trenera

NCBR+

na war-

obliczona

sztacie

jako: F3 x 20%

X

I3a+I3b1

NCBR+
23%

obliczona
jako:
G3b+ G3b x
23%

zakładanego programu

……… zł dla
pakiety gadżetów

4a

4.

4b

promocyjnych
(w każdym np. kubek,

1

smycz, plecako-worek),

pakiet

w tym przygotowanie

gadże-

graficzne i treści,

tów

700
pakietów

X

……… zł

gadżetów

Zwol-

NCBR

nione

równa

……… zł

wartości: G4

obliczona

……… zł

……… zł dla

równe F4
23%

wydruk/produkcja,
dystrybucja7

X

jako:

NCBR+

I4a x 560 +

obliczona

I4b x 140

jako:
G4 + G4 x 23%
……… zł dla

Roll-up’y promujące

5.

5a

Program7
w tym przygotowanie

1

2

roll-up

roll-up’y

X

……… zł

……… zł

……… zł

NCBR

Zwol-

NCBR

obliczona

obliczona

obliczona

nione

równa

jako:

jako:

wartości: G5a

I5a+I5b

J5 x 2

jako: F5 x 80%
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graficzne i treści,

……… zł dla

wydruk/produkcja

……… zł dla
NCBR+

5b

obliczona

NCBR+
23%

jako: F5 x 20%

obliczona
jako:
G5b+ G5b x
23%

……… zł dla
6a

Plakaty promujące
Program

6.

6b

pakiet

w tym przygotowanie

150

graficzne i treści,

sztuk

wydruk/produkcja,

plaka-

dostarczenie do siedziby

……… zł dla

NCBR

Zwol-

NCBR

obliczona

nione

równa

jako: F6 x 80%
1

X

……… zł

……… zł dla
NCBR+

tów

obliczona

Zamawiającego7

23%

jako: F6 x 20%

wartości: G6a

……… zł

……… zł

……… zł dla

obliczona

obliczona

NCBR+

jako:

jako:

obliczona

I6a+I6b

J6 x 1

jako:
G6b+ G6b x
23%

Łączna cena brutto za materiały szkoleniowe - maksymalną liczbę zamawianych jednostek

7.

8.

1

5

: 700 pakietów gadżetów promocyjnych, 2 roll-up’y oraz pakiet 150-ciu plakatów promujących Program,

obliczona jako: K4 + K5 + K6

Szacowana wartość brutto (suma: K1 + K2 + K4 + K5 + K6)

Dane o prognozowanej liczbie poszczególnych działań w ramach prawa opcji stanowią element niezbędny, służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do wykorzystania

działań dokładnie w podanych liczbach
2NCBR

wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy (kwota obliczona proporcjonalnie do liczby pracowników NCBR, którzy wezmą udział w Programie lub w danym warsztacie/szkoleniu/spotkaniu) w

kwocie netto równej kwocie brutto (w PLN), natomiast Zamawiający - NCBR+ wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy (kwota obliczona proporcjonalnie do liczby pracowników NCBR+, którzy wezmą
udział w Programie lub w danym Wydarzeniu) w kwocie netto powiększonej o należny podatek VAT (w PLN), zgodnie ze sposobem rozliczania określonym w Umowie
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3Podział

kosztów pomiędzy Zamawiających w proporcji 80% (NCBR) i 20% (NCBR+) stanowi element służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiających zobowiązania do zastosowania tego podziału

przy wyliczaniu faktycznego wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia proporcje te będą uzależnione od faktycznej liczby pracowników/współpracowników
poszczególnych Zamawiających, biorących udział w szkoleniach/spotkaniach/Programie.
4

W związku z tym, że działanie rozwojowe w 100% finansowane ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT, NCBR wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przygotowanie i realizację Programu (kwota obliczona

proporcjonalnie do liczby pracowników NCBR, którzy wezmą udział w Programie) w kwocie brutto równej kwocie netto (w PLN).
5

Wartości/ceny brutto (w PLN) wskazane w Ofercie stanowią element służący wyborowi najkorzystniejszej oferty. NCBR wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy (kwota obliczona proporcjonalnie do

liczby pracowników NCBR, którzy wezmą udział w Programie lub w danym Wydarzeniu i liczby faktycznie zrealizowanych Wydarzeń) w kwocie netto równej kwocie brutto (w PLN), natomiast Zamawiający - NCBR+ wypłaci
Wykonawcy wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy (kwota obliczona proporcjonalnie do liczby pracowników NCBR+, którzy wezmą udział w Programie lub w danym Wydarzeniu i liczby faktycznie zrealizowanych
Wydarzeń) w kwocie netto powiększonej o należny podatek VAT (w PLN).
6

Cena netto za pracę każdego dodatkowego trenera na warsztacie, w którym weźmie udział więcej niż 16-stu uczestników nie może przekroczyć 75% z ceny netto za przeprowadzenie jednego dnia szkoleniowego warsztatów dla

jednej grupy szkoleniowej, liczącej do 16-stu uczestników włącznie przez jednego metodyka/diagnostę lub trenera
7

Łączna wartość netto za wszystkie materiały: 700 sztuk pakietów gadżetów promocyjnych, dwa roll-ip’y oraz 150 plakatów promocyjnych nie może przekroczyć kwoty 45 000,00 (czterdziestu pięciu tysięcy) zł netto.

Część II
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A

B

C

D

E

Szacowan
a liczba
zamawianych
LP

Rodzaj

Jedno-

jednostek

usługi/działania

stka

w ramach
zamówieni
a
podstawo

F
Wartość

Szacowana
liczba
zamawia-

jednej
jednostki
w PLN

G

H

Wartość z

Wartość jednej

jednej jednostki

jednostki dla

dla

poszczególnych

poszczególnych
Zamawiających

Zamawiających
podatku

jednostek w

VAT4

netto2

J

netto3

brutto5

……… zł dla

……… zł dla

K
Cena za

Cena za jedną

maksymalną

jednostkę

liczbę

w PLN

zamawianych
jednostek

Stawka

nych

ramach

I

brutto5

brutto5

……… zł

……… zł

obliczona

obliczona

jako:

jako:

I1a+I1b

J1 x 315

prawa opcji1

wego

1a
jedna godzina
1.

jedna

zegarowa pracy

godzina

trenera/moderatora/f

zegaro

acylitatora/coach’a

wa

NCBR

Zwol-

NCBR

obliczona

nione*

równa

jako: F1 x 80%
140

175

godzin

godzin

zegarowych

zegarowych

wartości: G1a

……… zł
……… zł dla
……… zł dla
NCBR+

1b

obliczona
jako: F1 x 20%

NCBR+
23%

obliczona
jako:
G1b+ G1b x
23%

W związku z tym, że działanie rozwojowe w 100% finansowane ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT, NCBR wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za
przygotowanie i realizację Programu (kwota obliczona proporcjonalnie do liczby pracowników NCBR, którzy wezmą udział w Programie) w kwocie brutto równej kwocie netto
(w PLN).
*
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przeprowadzenie
jednego dnia
szkoleniowego
warsztatów dla jednej

……… zł dla

grupy szkoleniowej,
liczącej do 16-stu

2a

uczestników włącznie
przez jednego

……… zł dla

NCBR

Zwol-

NCBR

obliczona

nione

równa

jako: F2 x 80%

wartości: G2a

metodyka/diagnostę lub
trenera (jeden dzień
szkoleniowy trwający 8
godzin zegarowych, w
tym przerwa na lunch i

2.

przerwy kawowe, tj. 9
godzin szkoleniowych
pracy z grupą, a jedna

jeden
dzień
szkoleniowy

16
dni
szkoleniowych

22

……… zł

dni szkoleniowe

warsztatów

……… zł dla

godzina szkoleniowa to

……… zł dla

45 minut pracy trenera z

2b

NCBR+

grupą i realizacji

obliczona

zakładanego programu)

jako: F2 x 20%

(cena zawiera wszystkie
niezbędne koszty związane z

NCBR+
23%

obliczona
jako:
G2b+ G2b x
23%

realizacją Programu, opisane
w SOPZ i IPU, wyłączając
koszty określone w wierszu
nr 1 i 3)
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……… zł

……… zł

obliczona

obliczona

jako:

jako:

I2a+I2b

J2 x 38
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……… zł dla
przeprowadzenie

3a

jednego warsztatu
trwającego do 3 (trzech)
godzin zegarowych dla
jednej grupy

3.

szkoleniowej, liczącej do
16-stu uczestników
włącznie przez jednego

jeden

NCBR

Zwol-

NCBR

obliczona

nione

równa

jako: F3 x 80%

wartości: G3a

warszta
t do 3ech

16

20

warsztatów

warsztatów

……… zł
……… zł dla

godzin

……… zł dla

metodyka/diagnostę lub

3b

……… zł dla

NCBR+

trenera

obliczona

……… zł

……… zł

obliczona

obliczona

jako:

jako:

I3a+I3b1

J3 x 36

NCBR+
23%

jako: F3 x 20%

obliczona
jako:
G3b+ G3b x
23%

4.

1

Szacowana wartość brutto (suma: K1 + K2 + K3)

Dane o prognozowanej liczbie poszczególnych działań w ramach prawa opcji stanowią element niezbędny, służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do wykorzystania

działań dokładnie w podanych liczbach
2NCBR

wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy (kwota obliczona proporcjonalnie do liczby pracowników NCBR, którzy wezmą udział w Programie lub w danym warsztacie/szkoleniu/spotkaniu) w

kwocie netto równej kwocie brutto (w PLN), natomiast Zamawiający - NCBR+ wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy (kwota obliczona proporcjonalnie do liczby pracowników NCBR+, którzy wezmą
udział w Programie lub w danym Wydarzeniu) w kwocie netto powiększonej o należny podatek VAT (w PLN), zgodnie ze sposobem rozliczania określonym w Umowie
3

Podział kosztów pomiędzy Zamawiających w proporcji 80% (NCBR) i 20% (NCBR+) stanowi element służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiających zobowiązania do zastosowania tego podziału

przy wyliczaniu faktycznego wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia proporcje te będą uzależnione od faktycznej liczby pracowników/współpracowników
poszczególnych Zamawiających, biorących udział w szkoleniach/spotkaniach/Programie.
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4W

związku z tym, że działanie rozwojowe w 100% finansowane ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT, NCBR wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przygotowanie i realizację Programu (kwota obliczona

proporcjonalnie do liczby pracowników NCBR, którzy wezmą udział w Programie) w kwocie brutto równej kwocie netto (w PLN).
5Wartości/ceny

brutto (w PLN) wskazane w Ofercie stanowią element służący wyborowi najkorzystniejszej oferty. NCBR wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy (kwota obliczona proporcjonalnie do

liczby pracowników NCBR, którzy wezmą udział w Programie lub w danym Wydarzeniu i liczby faktycznie zrealizowanych Wydarzeń) w kwocie netto równej kwocie brutto (w PLN), natomiast Zamawiający - NCBR+ wypłaci
Wykonawcy wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy (kwota obliczona proporcjonalnie do liczby pracowników NCBR+, którzy wezmą udział w Programie lub w danym Wydarzeniu i liczby faktycznie zrealizowanych
Wydarzeń) w kwocie netto powiększonej o należny podatek VAT (w PLN).
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Oświadczamy, że:
1.

Zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści Ogłoszenia oraz
załączników będących integralną częścią Ogłoszenia.

2.

Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Ogłoszeniu i w załącznikach będących integralną
częścią Ogłoszenia.

3.

Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią Ogłoszenia i załącznikami będącymi integralną
częścią Ogłoszenia.

4.

Akceptujemy istotne postanowienia umowy, warunki płatności oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego dla części I lub/i części II.

5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6.

Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia w zakresie* ……………………
………………………………………………………………………………………..…….
powierzę(-my)

w

podwykonawcy(-om)

I,……………………………………………………

części

(podać firmę podwykonawcy);

Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia w zakresie† ……………………
………………………………………………………………………………………..…….
powierzę(-my)

w

podwykonawcy(-om)

II,……………………………………………………

części

(podać firmę podwykonawcy);

7. Jestem mikro/małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE
8. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr … do nr …
9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO‡
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu§ .

*

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku miejsca
sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om)
punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić. Powyższe nie dotyczy wskazywania hoteli, w których świadczone będą usługi.
†
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku miejsca
sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om)
punktu tego może nie wypełniać lub wpisać „nie dotyczy” lub skreślić. Powyższe nie dotyczy wskazywania hoteli, w których świadczone będą usługi.
‡
rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
§
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia
np. przez jego wykreślenie)

Oznaczenie sprawy: 35/19/US

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Mam świadomość,
iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
11. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:
a.

.........................................................

b.

..........................................................

c.

..........................................................

d.

........................................................

…………………………………

……………………………….

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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Załącznik Nr 3
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE **
Niniejszym oświadczam(-my), iż
1. spełniam(-my) warunki udziału w postępowaniu na przygotowanie i realizację Programu rozwoju

pracowników/współpracowników Grupy NCBR dotyczące posiadania zdolności technicznej
oraz zawodowej określonej w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, wskazane w pkt 5.2.
Ogłoszenia;
2. nie podlegam(-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
przygotowanie i realizację Programu rozwoju pracowników/współpracowników Grupy

NCBR na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 uPzp;
lub††
oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
……………………… uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
3. Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.:

Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
††
Niepotrzebne skreślić
**
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis i pieczęć imienna, jeśli Wykonawca lub osoba(-y)
uprawniona(-e) do występowania w imieniu Wykonawcy się nią
posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis Wykonawcy lub
osoby (osób) uprawnionej(-ych) do występowania w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik Nr 4
……………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ USŁUG
CZĘŚĆ I
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1
Ogłoszenia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy wpisać usługi zrealizowane w tym okresie
Wymaganie Zamawiającego: należyte wykonanie/wykonywanie co najmniej 3 (trzech) usług realizowanych
na zamówienie, tj. realizowanych w trybie zamkniętym dla podmiotu zewnętrznego, z których każda polegała
na organizacji, obsłudze administracyjno-logistycznej i przeprowadzeniu programu rozwojowego
pracowników ww. podmiotu (i ewentualnie współpracowników) i każda spełniała łącznie wszystkie z
poniższych warunków:
1. Przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych podmiotu zlecającego pod kątem przygotowania
programu merytorycznego całego programu rozwojowego;
2. Przygotowano program merytoryczny całego programu rozwojowego oraz opracowywano szczegółowe
scenariusze poszczególnych szkoleń i/lub warsztatów;
3. Prowadzono bieżącą ewaluację programu pod kątem wskaźników realizacji i weryfikację założeń programu
merytorycznego pod kątem wyników ewaluacji;
4. Prowadzono bieżący nadzór merytoryczny nad programem merytorycznym;
5. Prowadzono działania komunikacyjne dot. całości programu rozwojowego;
6. Zapewniono co najmniej 6 trenerów, z których każdy prowadził szkolenia i/lub warsztaty z innych
merytorycznie obszarów (zagadnień);
7. Zapewniono materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla uczestników, w tym materiały udostępniane
uczestnikom online;
8. Łączna liczba uczestników programu rozwojowego wyniosła co najmniej 100 (sto) osób;
9. Czas trwania wyniósł łącznie co najmniej 500 (pięćset) godzin zegarowych szkoleń i/lub warsztatów
(uwzględniając prowadzone zajęcia i przerwy kawowe i lunch’ową);
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10. Wartość co najmniej 100 000,00 (sto tysięcy) zł brutto.
Wykonana usługa

Lp.

…………..………………………………………………………...tj.

usługa

realizowana na zamówienie, tj. realizowana w trybie zamkniętym dla podmiotu
zewnętrznego i polegała na organizacji, obsłudze administracyjno-logistycznej i
przeprowadzeniu programu rozwojowego pracowników ww. podmiotu (i ewentualnie
współpracowników) i spełniała łącznie wszystkie z poniższych warunków:
1.

Przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych podmiotu zlecającego pod kątem
przygotowania programu merytorycznego całego programu rozwojowego;

2.

Przygotowano program merytoryczny całego programu rozwojowego oraz opracowywano
szczegółowe scenariusze poszczególnych szkoleń i/lub warsztatów;

Przedmiot usługi

3.

Prowadzono bieżącą ewaluację programu pod kątem wskaźników realizacji i weryfikację
założeń programu merytorycznego pod kątem wyników ewaluacji;

4.

Prowadzono bieżący nadzór merytoryczny nad programem merytorycznym;

5.

Prowadzono działania komunikacyjne dot. całości programu rozwojowego;

6.

Zapewniono co najmniej 6 trenerów, z których każdy prowadził szkolenia i/lub warsztaty

1.
z innych merytorycznie obszarów (zagadnień);
7.

Zapewniono materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla uczestników, w tym materiały
udostępniane uczestnikom online;

8.

Łączna liczba uczestników programu rozwojowego wyniosła co najmniej 100 (sto) osób;

9.

Czas trwania wyniósł łącznie co najmniej 500 (pięćset) godzin zegarowych szkoleń i/lub
warsztatów (uwzględniając prowadzone zajęcia i przerwy kawowe i lunch’ową).

Wartość usługi
(brutto)

…………………………………… zł

Data wykonania
(należy podać datę

od …..…./…............... do …..…./…...............

rozpoczęcia

(miesiąc / rok)
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i zakończenia
realizacji usługi)

Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał

...…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)

…………..………………………………………………………...tj.

usługa

realizowana na zamówienie, tj. realizowana w trybie zamkniętym dla podmiotu
zewnętrznego i polegała na organizacji, obsłudze administracyjno-logistycznej i
przeprowadzeniu programu rozwojowego pracowników ww. podmiotu (i ewentualnie
współpracowników) i spełniała łącznie wszystkie z poniższych warunków:
1.

Przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych podmiotu zlecającego pod kątem
przygotowania programu merytorycznego całego programu rozwojowego;

2.

Przygotowano program merytoryczny całego programu rozwojowego oraz opracowywano
szczegółowe scenariusze poszczególnych szkoleń i/lub warsztatów;

Przedmiot usługi

3.

Prowadzono bieżącą ewaluację programu pod kątem wskaźników realizacji i weryfikację
założeń programu merytorycznego pod kątem wyników ewaluacji;

2.

4.

Prowadzono bieżący nadzór merytoryczny nad programem merytorycznym;

5.

Prowadzono działania komunikacyjne dot. całości programu rozwojowego;

6.

Zapewniono co najmniej 6 trenerów, z których każdy prowadził szkolenia i/lub warsztaty
z innych merytorycznie obszarów (zagadnień);

7.

Zapewniono materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla uczestników, w tym materiały
udostępniane uczestnikom online;

8.

Łączna liczba uczestników programu rozwojowego wyniosła co najmniej 100 (sto) osób;

Czas trwania wyniósł łącznie co najmniej 500 (pięćset) godzin zegarowych szkoleń i/lub warsztatów
(uwzględniając prowadzone zajęcia i przerwy kawowe i lunch’ową).

Wartość usługi
(brutto)

…………………………………… zł
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Data wykonania
(należy podać datę

od …..…./…............... do …..…./…...............

rozpoczęcia
i zakończenia

(miesiąc / rok)

realizacji usługi)

Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał

...…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)

…………..………………………………………………………...tj.

usługa

realizowana na zamówienie, tj. realizowana w trybie zamkniętym dla podmiotu
zewnętrznego i polegała na organizacji, obsłudze administracyjno-logistycznej i
przeprowadzeniu programu rozwojowego pracowników ww. podmiotu (i ewentualnie
współpracowników) i spełniała łącznie wszystkie z poniższych warunków:
1.

Przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych podmiotu zlecającego pod kątem
przygotowania programu merytorycznego całego programu rozwojowego;

2.

3.

Przygotowano program merytoryczny całego programu rozwojowego oraz opracowywano
szczegółowe scenariusze poszczególnych szkoleń i/lub warsztatów;

Przedmiot usługi
3.

Prowadzono bieżącą ewaluację programu pod kątem wskaźników realizacji i weryfikację
założeń programu merytorycznego pod kątem wyników ewaluacji;

4.

Prowadzono bieżący nadzór merytoryczny nad programem merytorycznym;

5.

Prowadzono działania komunikacyjne dot. całości programu rozwojowego;

6.

Zapewniono co najmniej 6 trenerów, z których każdy prowadził szkolenia i/lub warsztaty
z innych merytorycznie obszarów (zagadnień);

7.

Zapewniono materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla uczestników, w tym materiały
udostępniane uczestnikom online;

8.

Łączna liczba uczestników programu rozwojowego wyniosła co najmniej 100 (sto) osób;
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Czas trwania wyniósł łącznie co najmniej 500 (pięćset) godzin zegarowych szkoleń i/lub warsztatów
(uwzględniając prowadzone zajęcia i przerwy kawowe i lunch’ową).

Wartość usługi
(brutto)

…………………………………… zł

Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia

od …..…./…............... do …..…./…...............

i zakończenia

(miesiąc / rok)

realizacji usługi)

Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał
wykonanie usługi)

...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Do każdej wskazanej w Wykazie usługi należy dołączyć dowody określające, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. Wykonawca nie może legitymować się dowodami wykonania usługi, poprzez załączenie
do wykazu np. Referencji, w sytuacji gdy usługa ta jest nada wykonywana.
…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

* Należy podać daty: rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług.
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Załącznik Nr 4.1.
……………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ USŁUG
CZĘŚĆ II
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.3
Ogłoszenia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, należy wpisać usługi zrealizowane w tym okresie
Wymaganie Zamawiającego: należyte wykonanie/wykonywanie co najmniej 3 (trzech) usług realizowanych
na zamówienie, tj. realizowanych w trybie zamkniętym dla podmiotu zewnętrznego, z których każda
polegała na organizacji, obsłudze administracyjno-logistycznej i przeprowadzeniu programu rozwojowego
menedżerów ww. podmiotu i każda spełniała łącznie wszystkie z poniższych warunków:
1.

Przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych podmiotu zlecającego pod kątem przygotowania
programu merytorycznego całego programu rozwojowego;

2.

Przygotowano program merytoryczny całego programu rozwojowego oraz opracowywano
szczegółowe scenariusze poszczególnych szkoleń i/lub warsztatów;

3.

Prowadzono bieżącą ewaluację programu pod kątem wskaźników realizacji i weryfikację założeń
programu merytorycznego pod kątem wyników ewaluacji;

4.

Prowadzono bieżący nadzór merytoryczny nad programem merytorycznym;

5.

Prowadzono działania komunikacyjne dot. całości programu rozwojowego;

6.

Zapewniono co najmniej 8 trenerów, z których każdy prowadził szkolenia i/lub warsztaty z innych
merytorycznie obszarów (zagadnień);

7.

Zapewniono materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla uczestników, w tym materiały udostępniane
uczestnikom online;

8.

Łączna liczba uczestników programu rozwojowego wyniosła co najmniej 30 (trzydzieści) osób;

9.

Czas trwania wyniósł łącznie co najmniej 100 (sto) godzin zegarowych szkoleń i/lub warsztatów
(uwzględniając prowadzone zajęcia i przerwy kawowe i lunch’ową);

10.

Wartość co najmniej 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto.
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Wykonana usługa

Lp.

…………..………………………………………………………...tj. usługa realizowana na zamówienie,
tj. realizowana w trybie zamkniętym dla podmiotu zewnętrznego i polegała na organizacji,
obsłudze administracyjno-logistycznej i przeprowadzeniu programu rozwojowego dla
menedżerów i spełniała łącznie wszystkie z poniższych warunków:


Przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych podmiotu zlecającego pod kątem
przygotowania programu merytorycznego całego programu rozwojowego;



Przygotowano

program

merytoryczny

całego

programu

rozwojowego

oraz

opracowywano szczegółowe scenariusze poszczególnych szkoleń i/lub warsztatów;


Prowadzono bieżącą ewaluację programu pod kątem wskaźników realizacji i weryfikację
założeń programu merytorycznego pod kątem wyników ewaluacji;

Przedmiot usługi

1.



Prowadzono bieżący nadzór merytoryczny nad programem merytorycznym;



Prowadzono działania komunikacyjne dot. całości programu rozwojowego;



Zapewniono co najmniej 8 trenerów, z których każdy prowadził szkolenia i/lub warsztaty
z innych merytorycznie obszarów (zagadnień);



Zapewniono materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla uczestników, w tym materiały
udostępniane uczestnikom online;



Łączna liczba uczestników programu rozwojowego wyniosła co najmniej 30 (trzydzieści)
osób;



Czas trwania wyniósł łącznie co najmniej 100 (sto) godzin zegarowych szkoleń i/lub
warsztatów (uwzględniając prowadzone zajęcia i przerwy kawowe i lunch’ową);



Wartość co najmniej 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto.

Wartość usługi
(brutto)

…………………………………… zł

Data wykonania
(należy podać datę

od …..…./…............... do …..…./…...............

rozpoczęcia
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i zakończenia

(miesiąc / rok)

realizacji usługi)

Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał

...…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)

…………..………………………………………………………...tj. usługa realizowana na zamówienie,
tj. realizowana w trybie zamkniętym dla podmiotu zewnętrznego i polegała na organizacji,
obsłudze administracyjno-logistycznej i przeprowadzeniu programu rozwojowego dla
menedżerów i spełniała łącznie wszystkie z poniższych warunków:


Przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych podmiotu zlecającego pod kątem
przygotowania programu merytorycznego całego programu rozwojowego;



Przygotowano program merytoryczny całego programu rozwojowego oraz
opracowywano szczegółowe scenariusze poszczególnych szkoleń i/lub warsztatów;



Prowadzono bieżącą ewaluację programu pod kątem wskaźników realizacji i
weryfikację założeń programu merytorycznego pod kątem wyników ewaluacji;

2.

Przedmiot usługi



Prowadzono bieżący nadzór merytoryczny nad programem merytorycznym;



Prowadzono działania komunikacyjne dot. całości programu rozwojowego;



Zapewniono co najmniej 8 trenerów, z których każdy prowadził szkolenia i/lub
warsztaty z innych merytorycznie obszarów (zagadnień);



Zapewniono materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla uczestników, w tym materiały
udostępniane uczestnikom online;



Łączna liczba uczestników programu rozwojowego wyniosła co najmniej 30
(trzydzieści) osób;



Czas trwania wyniósł łącznie co najmniej 100 (sto) godzin zegarowych szkoleń i/lub
warsztatów (uwzględniając prowadzone zajęcia i przerwy kawowe i lunch’ową);



Wartość co najmniej 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto.
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Wartość usługi
(brutto)

…………………………………… zł

Data wykonania
(należy podać datę

od …..…./…............... do …..…./…...............

rozpoczęcia
i zakończenia

(miesiąc / rok)

realizacji usługi)

Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał

...…………….………………………….…………….

wykonanie usługi)

(nazwa i adres)

…………..………………………………………………………...tj. usługa realizowana na zamówienie,
tj. realizowana w trybie zamkniętym dla podmiotu zewnętrznego i polegała na organizacji,
obsłudze administracyjno-logistycznej i przeprowadzeniu programu rozwojowego dla
menedżerów i spełniała łącznie wszystkie z poniższych warunków:


Przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych podmiotu zlecającego pod kątem
przygotowania programu merytorycznego całego programu rozwojowego;

3.

Przedmiot usługi



Przygotowano program merytoryczny całego programu rozwojowego oraz
opracowywano szczegółowe scenariusze poszczególnych szkoleń i/lub warsztatów;



Prowadzono bieżącą ewaluację programu pod kątem wskaźników realizacji i
weryfikację założeń programu merytorycznego pod kątem wyników ewaluacji;



Prowadzono bieżący nadzór merytoryczny nad programem merytorycznym;



Prowadzono działania komunikacyjne dot. całości programu rozwojowego;



Zapewniono co najmniej 8 trenerów, z których każdy prowadził szkolenia i/lub
warsztaty z innych merytorycznie obszarów (zagadnień);
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Zapewniono materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla uczestników, w tym materiały
udostępniane uczestnikom online;



Łączna liczba uczestników programu rozwojowego wyniosła co najmniej 30
(trzydzieści) osób;



Czas trwania wyniósł łącznie co najmniej 100 (sto) godzin zegarowych szkoleń i/lub
warsztatów (uwzględniając prowadzone zajęcia i przerwy kawowe i lunch’ową);



Wartość co najmniej 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto.

Wartość usługi
(brutto)

…………………………………… zł

Data wykonania
(należy podać datę
rozpoczęcia

od …..…./…............... do …..…./…...............

i zakończenia

(miesiąc / rok)

realizacji usługi)

Odbiorca (podmiot,

…………….………………………….………………

który zlecał
wykonanie usługi)

...…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Do każdej wskazanej w Wykazie usługi należy dołączyć dowody określające, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. Wykonawca nie może legitymować się dowodami wykonania usługi, poprzez załączenie
do wykazu np. Referencji, w sytuacji gdy usługa ta jest nada wykonywana.
…………………………………

………………………………………………
Strona 102 z 141

Oznaczenie sprawy: 35/19/US

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

* Należy podać daty: rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług.
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Załącznik Nr 5
Składający ofertę:

Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………

Dotyczy:

zamówienia publicznego na przygotowanie
pracowników/współpracowników Grupy NCBR,

i

realizację

Programu

rozwoju

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I
spełniających warunek udziału w postępowaniu
opisany w pkt 5.2.2. Ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować
przy realizacji niniejszego zamówienia:
 co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję koordynatora;
 co najmniej dwoma metodykami/diagnostami;
 co najmniej 6 (sześcioma) trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia;
Szczegółowe wymagania w zakresie minimalnego doświadczenia zawodowego ww. osób wymaganego przez
Zamawiającego zostały opisane w pkt 5.2.2. Ogłoszenia o zamówieniu.

KOORDYNATOR

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

………………………………………………………………………………………………………
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Oświadczam, że:
Powyższa osoba w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odpowiedzialna była za
organizację i koordynację (w tym co najmniej: koordynacja współpracy z trenerami, obsługa mailowa i
telefoniczna uczestników, obsługa administracyjno-logistyczna, nadzór nad kalendarzem szkoleń i/lub
warsztatów) co najmniej 3 (trzech) programów edukacyjnych/rozwojowych z udziałem co najmniej 20-stu
(dwudziestu) uczestników każdy i czasie trwania łącznie co najmniej 80 (osiemdziesiąt) godzin zegarowych
szkoleń i/lub warsztatów (uwzględniając prowadzone zajęcia i przerwy kawowe i lunch’ową) każdy:
TAK/NIE*
*należy zakreślić właściwe

METODYK/DIAGNOSTA1

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:

……..…………………………………..………………………………………………………

Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami rozwojowymi/szkoleniowymi
……..…………………………………..………………………………………………………
Nazwa i krótki opis usługi
……..…………………………………..………………………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
Termin realizacji
(miesiąc / rok)
(…)2
Zakres obowiązków

……..…………………………………..………………………………………………………
……..……………………………..……………..……………………………………………

Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)

…….…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
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Doświadczenie zawodowe w badaniu potrzeb szkoleniowych w ramach co najmniej 3 (trzech) programów
edukacyjnych/rozwojowych dla pracowników, realizowanych w trybie zamkniętym, tj. na zlecenie danego
podmiotu zewnętrznego
……..…………………………………..………………………………………………………
……..…………………………………..………………………………………………………
Nazwa i krótki opis usługi
……..…………………………………..………………………………………………………
……..…………………………………..………………………………………………………
Liczba uczestników
programu

……… osób (minimum 25 osób)
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji
(miesiąc / rok)

(…)2

……..…………………………………..………………………………………………………

Zakres obowiązków

Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)

……..……………………………..……………..……………………………………………
oraz:
 zaplanowanie i przeprowadzenie badania potrzeb
szkoleniowych: TAK/NIE3,
 nadzór merytoryczny nad programem merytorycznym:
TAK/NIE3
…….…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z zagadnienia/tematu, w którym się
specjalizuje
nazwa i krótki opis
szkolenia/warsztatu

(…)2

Opis zagadnień
merytorycznych
poruszonych w ramach
szkolenia/warsztatu
od …..…./…............... do …..…./…...............
Termin
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

Liczba przeprowadzonych
godzin szkoleniowych

……………………………………. godzin szkoleniowych
przy założeniu, że 1 godzina szkoleniowa = 45 minut
(minimum 100 godzin szkoleniowych)

TRENER NR ….1
w zakresie zagadnienia/tematu/kompetencji z rozwoju pracowników 4:
……………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą:
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:

……..…………………………………..………………………………………………………

doświadczenie trenerskie:
w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z zagadnienia/tematu/kompetencji z rozwoju pracowników, które może
obejmować program merytoryczny „Programu rozwoju pracowników „InnJA””, opisanych z SOPZ w ust. 4. Części A.
Program rozwoju pracowników „InnJA” i w ramach którego trener będzie prowadził warsztaty w Programie

nazwa i krótki opis
szkolenia/warsztatu

(…)2

Opis zagadnień
merytorycznych
poruszonych w
ramach
szkolenia/warsztatu
od …..…./…............... do …..…./…...............
Termin
(miesiąc / rok)
Zamawiający
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Liczba
przeprowadzonych
godzin
szkoleniowych

……………………………………. godzin szkoleniowych
przy założeniu, że 1 godzina szkoleniowa = 45 minut
(minimum 100 godzin szkoleniowych)

doświadczenie trenerskie:
w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z innych zagadnień/tematów/kompetencji z rozwoju pracowników
wykraczających poza zagadnienie/temat/kompetencję, z którego trener będzie prowadził warsztaty w Programie

nazwa i krótki opis
szkolenia/warsztatu
Opis zagadnień
merytorycznych
poruszonych w
ramach
szkolenia/warsztatu
(…)2

od …..…./…............... do …..…./…...............
Termin
(miesiąc / rok)
Zamawiający
Liczba
przeprowadzonych
godzin
szkoleniowych

……………………………………. godzin szkoleniowych
przy założeniu, że 1 godzina szkoleniowa = 45 minut
(minimum 400 godzin szkoleniowych)

1 Dla

kolejnych osób prosimy powielić tabelę.
Dla kolejnych doświadczeń prosimy powielić wiersze.
3 Niepotrzebne skreślić
4
Prosimy o wpisanie zagadnienia/tematu/kompetencji z rozwoju pracowników, o którym mowa w SOPZ w ust. 4. Części A. Program
rozwoju pracowników „InnJA”, z którego dany trener będzie prowadził zajęcia w ramach Programu.
2

..............................., dn. .........................

..........................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)
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Załącznik Nr 5.1.
Składający ofertę:

Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………

Dotyczy:

zamówienia publicznego na przygotowanie
pracowników/współpracowników Grupy NCBR.

i

realizację

Programu

rozwoju

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II
spełniających warunek udziału w postępowaniu
opisany w pkt 5.2.4. Ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować
przy realizacji niniejszego zamówienia:
 co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję koordynatora;
 co najmniej dwoma metodykami/diagnostami;
 co najmniej 8 (ośmioma) trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia;
Szczegółowe wymagania w zakresie minimalnego doświadczenia zawodowego ww. osób wymaganego przez
Zamawiającego zostały opisane w pkt 5.2.4. Ogłoszenia o zamówieniu.

KOORDYNATOR

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą

………………………………………………………………………………………………………
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Oświadczam, że:
Powyższa osoba w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odpowiedzialna była za
organizację i koordynację (w tym co najmniej: koordynacja współpracy z trenerami, obsługa mailowa i
telefoniczna uczestników, obsługa administracyjno-logistyczna, nadzór nad kalendarzem szkoleń i/lub
warsztatów) co najmniej 3 (trzech) programów edukacyjnych/rozwojowych z udziałem co najmniej 20-stu
(dwudziestu) uczestników każdy i czasie trwania łącznie co najmniej 80 (osiemdziesiąt) godzin zegarowych
szkoleń i/lub warsztatów (uwzględniając prowadzone zajęcia i przerwy kawowe i lunch’ową) każdy:
TAK/NIE*
*należy zakreślić właściwe

METODYK/DIAGNOSTA1

……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:

……..…………………………………..………………………………………………………

Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami rozwojowymi/szkoleniowymi
……..…………………………………..………………………………………………………
Nazwa i krótki opis usługi
……..…………………………………..………………………………………………………
od …..…./…............... do …..…./…...............
Termin realizacji
(miesiąc / rok)
(…)2
Zakres obowiązków

……..…………………………………..………………………………………………………
……..……………………………..……………..……………………………………………

Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)

…….…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)
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Doświadczenie zawodowe w badaniu potrzeb szkoleniowych w ramach co najmniej 3 (trzech) programów
edukacyjnych/rozwojowych dla menedżerów, realizowanych w trybie zamkniętym, tj. na zlecenie danego
podmiotu zewnętrznego
……..…………………………………..………………………………………………………
……..…………………………………..………………………………………………………
Nazwa i krótki opis usługi
……..…………………………………..………………………………………………………
……..…………………………………..………………………………………………………
Liczba uczestników
programu

……… osób (minimum 25 osób)
od …..…./…............... do …..…./…...............

Termin realizacji
(miesiąc / rok)

(…)2

……..…………………………………..………………………………………………………

Zakres obowiązków

Odbiorca (podmiot, który
zlecał wykonanie usługi)

……..……………………………..……………..……………………………………………
oraz:
 zaplanowanie i przeprowadzenie badania potrzeb
szkoleniowych: TAK/NIE3,
 nadzór merytoryczny nad programem merytorycznym:
TAK/NIE3
…….…………….………………………….…………….
(nazwa i adres)

Doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z zagadnienia/tematu, w którym się
specjalizuje
nazwa i krótki opis
szkolenia/warsztatu

(…)2

Opis zagadnień
merytorycznych
poruszonych w ramach
szkolenia/warsztatu
od …..…./…............... do …..…./…...............
Termin
(miesiąc / rok)
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Zamawiający

Liczba przeprowadzonych
godzin szkoleniowych

……………………………………. godzin szkoleniowych
przy założeniu, że 1 godzina szkoleniowa = 45 minut
(minimum 100 godzin szkoleniowych)

TRENER NR ….1
w zakresie kluczowej kompetencji menedżera/zagadnienia4:
……………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………
(imię i nazwisko)
Informacja o podstawie do dysponowania wyżej wymienioną osobą:
………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:

……..…………………………………..………………………………………………………

doświadczenie trenerskie:
w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z kluczowej kompetencji menedżerów/zagadnienia, które może obejmować
program merytoryczny Programu rozwoju menedżerów „Szef jako lider zespołu”, wskazanych w ust. 5.2.4.3
Ogłoszenia i w ramach którego będzie prowadził warsztaty w Programie

nazwa i krótki opis
szkolenia/warsztatu

(…)2

Opis zagadnień
merytorycznych
poruszonych w
ramach
szkolenia/warsztatu
od …..…./…............... do …..…./…...............
Termin
(miesiąc / rok)
Zamawiający
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Liczba
przeprowadzonych
godzin
szkoleniowych

……………………………………. godzin szkoleniowych
przy założeniu, że 1 godzina szkoleniowa = 45 minut
(minimum 100 godzin szkoleniowych)

doświadczenie trenerskie:
w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z innych zagadnień/tematów/kompetencji z rozwoju pracowników
wykraczających poza kluczowe kompetencje menedżerów/zagadnienie, z którego trener będzie prowadził
warsztaty w Programie

nazwa i krótki opis
szkolenia/warsztatu
Opis zagadnień
merytorycznych
poruszonych w
ramach
szkolenia/warsztatu
(…)2

od …..…./…............... do …..…./…...............
Termin
(miesiąc / rok)
Zamawiający
Liczba
przeprowadzonych
godzin
szkoleniowych

……………………………………. godzin szkoleniowych
przy założeniu, że 1 godzina szkoleniowa = 45 minut
(minimum 400 godzin szkoleniowych)

1 Dla

kolejnych osób prosimy powielić tabelę.
Dla kolejnych doświadczeń prosimy powielić wiersze.
3 Niepotrzebne skreślić
4
Prosimy o wpisanie kompetencji menedżerów/zagadnienia, o którym mowa w ust. 5.2.4.3 Ogłoszenia, z którego dany trener będzie
prowadził zajęcia w ramach Programu.
2

..............................., dn. .........................

..........................................................
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy (pieczątki)
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Załącznik Nr 6
Nazwa Wykonawcy w imieniu którego składane jest oświadczenie:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE ‡‡
w zakresie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „uPzp”
Niniejszym oświadczam(-my), iż 2:

nie należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp

należę(-my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp i w załączeniu
przedstawiam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

....................................................................................
data, podpis, imię i nazwisko lub podpis na pieczęci imiennej

‡‡

Pouczenie o odpowiedzialności karnej
Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę
albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2
Należy zakreślić odpowiedni kwadrat
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Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
ul. Nowogrodzka 47a 00-695, Warszawa



inspektor ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju kontakt:
inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl *;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 35/19/US na przygotowanie i
realizację Programu rozwoju pracowników/współpracowników Grupy NCBR



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
*

** Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Załącznik nr 9 do Ogłoszenia

ARKUSZ WERYFIKACJI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO DANE OSOBOWE

Lp.
1

Pytanie
Czy podmiot
przetwarzający dane
osobowe planuje
wyznaczyć/wyznaczył
Inspektora Ochrony
Danych Osobowych
(IOD)?

2

Jeżeli nie został
wyznaczony IOD to
proszę o wskazanie innej
osoby do kontaktu w
kwestiach związanych z
ochroną danych
osobowych.
Czy podmiot
przetwarzający dane
osobowe wprowadził
środki techniczne i
organizacyjne, które będą
spełniały wymogi RODO
oraz innych aktów
regulujących legalne
przetwarzanie danych
osobowych?
Czy podmiot
przetwarzający dane
osobowe korzysta z
dalszych przetwarzających
dane osobowe w procesie
przetwarzania danych
osobowych na zlecenie

3

4

Odpowiedź
*
- tak zaplanowano
wyznaczenie
- tak wyznaczono
- nie zaplanowano
wyznaczenia (uzasadnienie:
np. nie jest wymagane
przepisami prawa)
- zaplanowano wyznaczenie
(kiedy: podać przewidywaną
datę)
*
Nie dotyczy.

*
TAK/NIE/INNE

*
TAK/NIE
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administratora danych
osobowych?
5
Czy dane osobowe będą
przekazywane poza
Europejski Obszar
Gospodarczy?
*Niewłaściwe skreślić

*
TAK/NIE

Oświadczenie:
W imieniu podmiotu przetwarzającego dane osobowe /nazwa podmiotu/, oświadczam, że powyżej
przekazane informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. elementów,
zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia) powiadomić
o tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

……………………..

…………………………………

data

podpis

Ocena Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Wypełnia IOD NCBR:

Rekomenduję/nie rekomenduję zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………
……………..

……………………..
…………………………………
data

podpis
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Załącznik nr 10 do Ogłoszenia

Wzór Zapisy/umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla NCBR
pomiędzy:
……………………………………………………, zwanym dalej „Administratorem”
a
……………………………………………………, zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”.
zwane dalej łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”
Mając na uwadze fakt, iż Strony planują/zawarły umowę nr [____] z dnia [____] w przedmiocie
[____](dalej „Umowa główna”), w celu realizacji której niezbędne jest powierzenie przez
Administratora przetwarzania określonych danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu, Strony
postanowiły o zawarciu niniejszej Umowy, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie (rodzaje) danych osobowych: /należy
wskazać np.: nazwiska i imiona, data, urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub
pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, numer telefonu, numer konta bankowego, e-mail/
2. Przekazywane na podstawie niniejszej Umowy dane osobowych dotyczą następujących
kategorii osób: /należy wskazać np.: beneficjenci, eksperci, wnioskodawcy, personel projektu/
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na podstawie niniejszej
Umowy odbywa się wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej na polecenie Administratora.
4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy odnosi się do następujących
kategorii przetwarzań: /należy wskazać na operacje lub zestawy operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, odpowiednio do zakresu współpracy z podmiotem przetwarzającym –
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie –
jakim kategoriom odbiorców, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie/.
5. Umowa niniejsza jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (dalej „RODO”) oraz powiązanymi z nim powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
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6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy głównej. Podmiot przetwarzający
zobowiązuje się do przetwarzania powierzanych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie
i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej.
§2
1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu artykułu 4
pkt 7 RODO.

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia:
a.

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą,

b. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia
spełnienia wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane
osobowe, przekazywane na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi
przepisami krajowymi, a także przyjętą przez Podmiot przetwarzający dokumentacją
ochrony danych.

3. W celu prawidłowej realizacji Umowy głównej, Administrator powierza Podmiotowi
przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do rodzajów danych oraz
kategorii osób, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy.
§3
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niniejszym:

a) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
ochrony określonymi w niniejszej Umowie;
b) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co
dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający; w takim
wypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający zobowiązany jest
poinformować Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania
udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
c) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego,
wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów Unii
Europejskiej lub przepisów krajowych o ochronie danych osobowych.
d) dopuścić do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie
nadane przez Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do
przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie
tajemnicy, a także prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych ;
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e) niezwłocznie informować Administratora o obowiązku prawnym udostępnienia danych
osobowych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielenia takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
f) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy Artykułu 32
RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w
szczególności:


pseudonimizację lub szyfrowanie danych osobowych,



zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności systemów
i usług przetwarzania danych osobowych,



zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego,



regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych
osobowych;

g) przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego, o których
mowa w Artykule 28 ust. 2 i 4 RODO, z zastrzeżeniem § 4 poniżej;
h) uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje,
pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w Artykułach 32 –
36 RODO;
i) niezwłocznie informować Administratora o tym, że osoba której dane osobowych dotyczą,
skierowała do Podmiotu przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie
wykonania praw, o których mowa w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej
korespondencji;
j) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w Artykule 28 RODO oraz umożliwiać Administratorowi lub
audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym
inspekcji i przyczyniania się do nich;
k) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Podmiot przetwarzający ma obowiązek usunąć lub zwrócić Administratorowi – w
zależności od decyzji Administratora - wszelkie dane osobowe, które zostały mu
powierzone, jak również usunąć ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa
powszechnego nakazują przechowywanie tych danych.
§4
1. Strony zgodnie postanawiają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot
przetwarzający podmiotowi trzeciemu (dalszemu przetwarzającemu) jest dopuszczalne
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wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora w odniesieniu do konkretnego
dalszego przetwarzającego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do umownego
zobowiązania w formie pisemnej, każdego z dalszych przetwarzających do przestrzegania
takich samych obowiązków i zasad, jakie dotyczą Podmiotu przetwarzającego względem
Administratora na podstawie niniejszej umowy oraz przepisów RODO, a także innych
odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego zobowiązuje
się nadto zapewnić, by przetwarzanie danych przez ten podmiot odbywało się wyłącznie w celu
i w zakresie opisanym w niniejszej Umowie.
§5
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności
przetwarzania, na zasadach, o których mowa w Artykule 30 ust. 2 RODO, który zawierać
będzie informacje określone w lit. a – d Artykułu 30 ust. 2 RODO.
2. Podmiot przetwarzający w przypadkach, o których mowa w Artykule 37 ust. 1 RODO
zobligowany będzie do wyznaczenia inspektora ochrony danych. O fakcie wyznaczenia
inspektora ochrony danych Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora, wskazując
dane kontaktowe inspektora.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielania Administratorowi na każde żądanie
informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do
niezwłocznego informowania o każdym przypadku naruszenia w zakresie ochrony danych
osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących
wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków
naprawczych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia procedur, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Administratora. Podmiot przetwarzający
zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od przesłania przez
Administratora żądania w tym zakresie.
5. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten
fakt Administratorowi wskazując w zgłoszeniu:
- opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz
przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych
osobowych, których dotyczy naruszenie,
 imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie
innego punktu kontaktowego, od którego można pozyskać informacje,


opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,
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opis środków zastosowanych lub proponowanych przez podmiot przetwarzający w celu
zapobieżenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych
przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutków.

6. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych następuje na adres mailowy:
inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl .
7. Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie da się ustalić w tym samym czasie,
Podmiot przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
8. Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku z
naruszeniem ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający podejmuje bez zbędnej
zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków
naruszenia.
9. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych
powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych
osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę
dokumentację na żądanie Administratora.
10. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych
osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działania i
zaniechanie.
11. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych
osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych
na niego przez RODO lub gdy działał niezgodnie ze zgodnymi z prawem instrukcjami
Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
12. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem na jego żądanie w
zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą, jak również
zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio dalszy przetwarzający w stosunku
do Administratora.
13. W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Podmiotu przetwarzającego
uchybień w zakresie realizacji niniejszej Umowy prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony będzie do:
a) żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;
b) rozwiązania niniejszej umowy oraz Umowy głównej bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
14. W przypadku, gdy Administrator zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę
spowodowaną przetwarzaniem, ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego zwrotu
części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność.
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15. Każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w
związku z powierzeniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z
zastrzeżeniem postanowień RODO wskazanych powyżej.
§6
1. Strony zgodnie postanawiają, że Administrator uprawniony będzie do dokonywania kontroli
prawidłowości warunków przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej Umowy
danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, a Podmiot przetwarzający zobligowany
będzie do współdziałania z Administratorem w celu realizacji powyższego zobowiązania w
możliwe szerokim zakresie, tj. w szczególności udostępni Administratorowi wszelkie
informacje niezbędne do wykazania spełnienia przyjętych obowiązków oraz umożliwi
Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie
audytów, w tym inspekcji.
2. Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 zostanie ustalony z Podmiotem
przetwarzającym, jednak kontrola nie może odbyć się później niż 5 dni roboczych od
przekazania Podmiotowi przetwarzającemu pisemnej informacji.
3. Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do
udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych
osobowych, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora lub upoważniony przez
Administratora przedstawiciel audytora, sporządza protokół pokontrolny, który podpisują
przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym
z Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających
na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
5. Administrator ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych
wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej Umowy.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym przetwarzającym,
możliwość przeprowadzenia przez Podmiot przetwarzający audytu zgodności przetwarzania
danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
7. Koszty przeprowadzenia audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenia audytu, bez
prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
§7
1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Podmiot
przetwarzający w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której
dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wsparcia Administratora w zakresie realizacji
następujących praw podmiotów danych:
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a. Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO,
b. Prawa dostępu do danych osobowych,
c. Prawa do sprostowania danych osobowych,
d. Prawa do usunięcia danych osobowych,
e. Prawa do ograniczenia przetwarzania,
f. Obowiązku informowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o
ograniczeniu przetwarzania,
g. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
h. Prawa do sprzeciwu,
i. Kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu
danych osobowych, w tym profilowaniu.
3. W przypadku otrzymania żądania od Administratora w zakresie uzyskania wsparcia w związku
z realizacją praw wymienionych w ust. 2 Podmiot przetwarzający w terminie 5 dni od
otrzymania żądania poinformuje Administratora o wykonaniu żądania.
4. Jeżeli Podmiot przetwarzający nie jest w stanie zrealizować żądania, o którym mowa w ust. 2,
jest on zobowiązany do przygotowania i przekazania wyjaśnień opisujących przyczyny, dla
których nie zrealizował żądania Administratora.
§8
Powierzenie przetwarzania trwa przez czas obowiązywania Umowy głównej.
§9
1. Zmiana niniejszej Umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych
osobowych.
3. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Administratora.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie
obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w RODO. Jeżeli w wyniku
naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów RODO oraz niniejszej Umowy
Administrator zobligowany będzie do zapłaty kary pieniężnej lub odszkodowania, Podmiot
przetwarzający zobowiązuje się zwrócić Administratorowi wszelkie poniesione z tego tytułu
koszty i wydatki.
5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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6. Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1: Wzór zgody.

Pisemna zgoda administratora danych na korzystanie przez podmiot przetwarzający
z usług dalszych przetwarzających
Działając w imieniu administratora danych, zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy nr … z dnia …, niniejszym
wyrażam zgodę na korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług dalszych przetwarzających na
podstawie ww. Umowy.
W imieniu administratora danych
……………………………………….
podpis, pieczątka, data
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Wzór Zapisy/umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych dla NCBR+
zawarta w dniu …………………..roku w Warszawie (dalej jako: „Umowa”) pomiędzy:
NCBR+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-695)
przy ul. Nowogrodzkiej 47A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000726754, posiadającą REGON: 369980780 oraz NIP: 7010818065,
o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł, dalej zwaną „Administratorem”, reprezentowaną
przez:
[…]
a
[…]
dalej zwaną/ zwanym: „Podmiotem przetwarzającym”, reprezentowaną/ reprezentowanym przez:
[…]
dalej łącznie jako: „Strony” lub każda z osobna w zależności od kontekstu jako: „Strona”,
o treści jak niżej:
Mając na uwadze fakt, iż Strony zawarły umowę […] z dnia […] r. (dalej „Umowa główna”), w celu
realizacji której niezbędne jest powierzenie przez Administratora przetwarzania określonych danych
osobowych Podmiotowi przetwarzającemu, Strony postanowiły o zawarciu Umowy, o następującej
treści:
§1
7.

Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie (rodzaje) danych osobowych: […]

8.

Przekazywane na podstawie Umowy dane dotyczą następujących kategorii osób: […]

9.

Przetwarzanie danych przez Podmiot przetwarzający na podstawie Umowy odbywa się
wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej na polecenie Administratora.

10.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Umowy odnosi się do następujących kategorii
przetwarzań: […]

11.

Umowa jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
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95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz powiązanymi z nim powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa polskiego.
12.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy głównej. Podmiot przetwarzający
zobowiązuje się do przetwarzania powierzanych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie
i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej.
§2

4.

Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Artykułu 4
pkt 7 RODO. Ponadto Administrator oświadcza, że spełnił wszelkie warunki legalności
przetwarzania powierzanych danych osobowych w świetle wymogów RODO.

5.

Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia:

a.

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

b.

dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia spełnienia
wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane osobowe, przekazywane
na podstawie Umowy, zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi, a także przyjętą przez
Podmiot przetwarzający dokumentacją ochrony danych.

6.

W celu prawidłowej realizacji Umowy głównej, Administrator powierza Podmiotowi
przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do rodzajów danych oraz
kategorii osób, o których mowa w § 1 Umowy.
§3

2.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niniejszym:

l)

przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ochrony
określonymi w Umowie;

m)

przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co
dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający; w takim wypadku
przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować
Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
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n)

niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego, wydane
mu polecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub
przepisów krajowych o ochronie danych osobowych;

o)

dopuścić do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez
Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych
osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także
prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych;

p)

niezwłocznie informować Administratora o obowiązku prawnym udostępnienia danych
osobowych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielenia takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

q)

podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy Artykułu 32
RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiadający ryzyku
naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności:
- pseudonimizację lub szyfrowanie danych osobowych;
- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności systemów i usług
przetwarzania danych;
- zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego;
- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;

r)

przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego, o których mowa
w Artykule 28 ust. 2 i 4 RODO, z zastrzeżeniem § 4 poniżej;

s)

uwzględniając

charakter

przetwarzania

oraz

dostępne

mu

informacje,

pomagać

Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w Artykułach 32 – 36 RODO;

t)

niezwłocznie informować Administratora o tym, że osoba której dane dotyczą, skierowała do
Podmiotu przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonania praw,
o których mowa w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji;

u)

udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w Artykule 28 RODO oraz umożliwiać Administratorowi lub
audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji
i przyczyniania się do nich;
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v)

po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Podmiot przetwarzający ma
obowiązek usunąć lub zwrócić Administratorowi – w zależności od decyzji Administratorawszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć ich istniejące kopie,
chyba że przepisy prawa powszechnego nakazują przechowywanie tych danych.
§4

4.

Strony zgodnie postanawiają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot
przetwarzający podmiotowi trzeciemu (dalszemu przetwarzającemu) jest dopuszczalne
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora w odniesieniu do konkretnego dalszego
przetwarzającego.

5.

W przypadku opisanym w ust. 1 Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do umownego
zobowiązania w formie pisemnej (w tym elektronicznej - zgodnie z Artykułem 28 ust. 9 RODO),
każdego z dalszych przetwarzających do przestrzegania takich samych obowiązków i zasad,
jakie dotyczą Podmiotu przetwarzającego względem Administratora na podstawie Umowy oraz
przepisów RODO, a także innych odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych.

6.

Podmiot przetwarzający w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego zobowiązuje się
nadto zapewnić, by przetwarzanie danych przez ten podmiot odbywało się wyłącznie w celu
i w zakresie opisanym w Umowie.
§5

16.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności
przetwarzania, na zasadach, o których mowa w Artykule 30 ust. 2 RODO, który zawierać będzie
informacje określone w lit. a – d Artykułu 30 ust. 2 RODO, chyba że nie jest to wymagane
obowiązującymi przepisami prawa.

17.

Podmiot przetwarzający w przypadkach, o których mowa w Artykule 37 ust. 1 RODO
zobligowany będzie do wyznaczenia inspektora ochrony danych. O fakcie wyznaczenia
inspektora ochrony danych Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora, wskazując dane
kontaktowe inspektora.

18.

W ramach procedury audytu Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielania
Administratorowi na każde żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych
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osobowych, a w szczególności do niezwłocznego informowania o każdym przypadku naruszenia
w zakresie ochrony danych osobowych.
19.

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących
wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków
naprawczych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia procedur, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Administratora. Podmiot przetwarzający
zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od przesłania
przez Administratora żądania w tym zakresie.

20.

Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż 48 (czterdzieści osiem) godziny od powzięcia wiadomości
o naruszeniu, zgłasza ten fakt Administratorowi wskazując w zgłoszeniu:
- opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie
oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów
danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego
punktu kontaktowego, od którego można pozyskać informacje;
- opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych;
- opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot przetwarzający w celu
zapobieżenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach
środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

21.

Zgłoszenie

naruszenia

ochrony

danych

osobowych

następuje

na

adres:

[…]
22.

Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej nie da się ustalić w tym samym czasie
Podmiot przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

23.

Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku
z naruszeniem ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający podejmuje bez zbędnej
zwłoki działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.

24.

Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych
powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych
osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację
na żądanie Administratora.
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25.

Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych
osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działania
i zaniechanie.

26.

Podmiot przetwarzający odpowiada na zasadach ogólnych za szkody spowodowane
przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił
obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem
instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

27.

W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Podmiotu przetwarzającego
uchybień w zakresie realizacji Umowy prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony będzie do:

c)

żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;

d)

rozwiązania Umowy oraz Umowy głównej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

28.

Każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w związku
z powierzeniem

przetwarzania

danych,

zgodnie

z

przepisami

kodeksu

cywilnego,

z zastrzeżeniem postanowień RODO wskazanych powyżej.
§6
1.

Strony zgodnie postanawiają, że Administrator uprawniony będzie do dokonywania kontroli
prawidłowości warunków przetwarzania powierzonych na podstawie Umowy danych
osobowych przez Podmiot przetwarzający, a Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do
współdziałania z Administratorem w celu realizacji powyższego zobowiązania w możliwe
szerokim zakresie, tj. w szczególności udostępni Administratorowi wszelkie informacje
niezbędne do wykazania spełnienia przyjętych obowiązków oraz umożliwi Administratorowi lub
audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.

2.

Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 zostanie ustalony z Podmiotem
przetwarzającym, jednak kontrola nie może odbyć się później niż 5 (pięciu) dni roboczych od
przekazania Podmiotowi przetwarzającemu pisemnej informacji.

3.

Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do
udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych,
w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
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4.

Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora lub upoważniony przez
Administratora przedstawiciel audytora, sporządza protokół pokontrolny, który podpisują
przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym
z Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na
celu usuniecie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

5.

Administrator ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych wyjaśnień
dotyczących realizacji Umowy.

6.

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym przetwarzającym,
możliwość przeprowadzenia przez Podmiot przetwarzający audytu zgodności przetwarzania
danych osobowych na zasadach określonych w Umowie.

7.

Koszty przeprowadzenia audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenia audytu, bez
prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
§7

5.

Zgodnie z Artykułem 28 ust. 3 lit. e RODO, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Podmiot
przetwarzający w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której
dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

6.

Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania Podmiot przetwarzający w miarę możliwości
zobowiązany jest do wsparcia Administratora w zakresie realizacji następujących praw
podmiotów danych:

a.

prawa dostępu do danych osobowych;

b.

prawa do sprostowania danych osobowych;

c.

prawa do usunięcia danych osobowych;

d.

prawa do ograniczenia przetwarzania;

e.

obowiązku informowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu
przetwarzania;

f.

prawa do przenoszenia danych osobowych;

g.

prawa do sprzeciwu;

h.

kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych
osobowych, w tym profilowaniu.
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7.

W przypadku otrzymania żądania od Administratora w zakresie uzyskania wsparcia w związku
z realizacją praw wymienionych w ust. 2 Podmiot przetwarzający w terminie 5 (pięciu) dni
roboczych od otrzymania żądania poinformuje Administratora o wykonaniu żądania.

8.

Jeżeli Podmiot przetwarzający nie jest w stanie zrealizować żądania, o którym mowa w ust. 2,
jest on zobowiązany do przygotowania i przekazania wyjaśnień opisujących przyczyny, dla
których nie zrealizował żądania Administratora.
§8

Powierzenie przetwarzania trwa przez czas obowiązywania Umowy głównej.
§9
7.

Zmiana Umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych
osobowych.

9.

Każda ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej
zgody drugiej Strony.

10.

Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie
obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w RODO. Jeżeli w wyniku
zawinionego naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów RODO oraz niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy Administrator zobligowany będzie do zapłaty kary pieniężnej
lub odszkodowania, Podmiot przetwarzający ponosi wobec Administratora odpowiedzialność na
zasadach ogólnych.

11.

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

12.

Integralną część Umowy stanowią:
Załącznik nr 1 - ……………………………………………………………………….

W imieniu Podmiotu przetwarzającego:

W imieniu Administratora:

………………………….

………………………….
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Dotyczy części I

Data:

Arkusz indywidualnej oceny metodyka/diagnosty
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Firma:

Metodyk/diagnosta:
Kryteria oceny wyrażone liczbą małych punktów:

5 – Metodyk/diagnosta spełnia oczekiwania w najwyższym stopniu
4 – Metodyk/diagnosta jest dobrze przygotowany do przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych
3 – Metodyk/diagnosta spełnia niektóre wymagania
2 - Metodyk/diagnosta wykazuje braki w zakresie wymaganych kompetencji, które mogą utrudnić przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych
1 – Metodyk/diagnosta wykazuje braki w zakresie wymaganych kompetencji, które uniemożliwiają przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych

Metodyk/diagnosta może uzyskać max. 10 punktów.
Kompetencje: umiejętność prowadzenia bezpośredniego wywiadu z menedżerem, badającego potrzeby szkoleniowe zespołu
Oczekiwania Zamawiającego: dostosowuje komunikację do rozmówcy, dba, aby zostały zrealizowane cele rozmowy, zadaje rozmówcy
precyzyjne pytania, adekwatne do celu rozmowy, reaguje na indywidualne potrzeby rozmówcy, wyjaśnia wątpliwości rozmówcy, potrafi
pracować w zespole.

Uwagi:
5

4

3

2

1

Kompetencje: umiejętność tworzenia wniosków i rekomendacji po przeprowadzonej analizie potrzeb szkoleniowych i
udzielania informacji zwrotnej
Oczekiwania Zamawiającego: potrafi trafnie zdiagnozować potrzeby szkoleniowe zespołu i menedżera, prezentuje założenia/rekomendacje
do warsztatów adekwatne do wyników przeprowadzonej diagnozy, przekazuje treści w sposób prawidłowy (wierny, posługuje się
odpowiednią terminologią) i jednocześnie zrozumiały dla rozmówcy, podaje obrazowe przykłady/ porównania, udziela precyzyjnych i
rzetelnych odpowiedzi na pytania zadawane przez menedżera, wyjaśnia wątpliwości, potrafi pracować w zespole.

Uwagi:
5

4

3

2

Suma punktów:
Podpis osób oceniających

………………………………………………………….
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Dotyczy części I
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………

Dotyczy:

zamówienia

publicznego

na

przygotowanie

i

realizację

programu

rozwoju

pracowników/współpracowników Grupy NCBR.

KONCEPCJA SCENARIUSZA WARSZTATÓW „ZDJĘCIE ZESPOŁU/PROCESU”
(PROPOZYCJA)

Przygotowana w oparciu o poniższe założenia:




Czas trwania warsztatów: dwa dni szkoleniowe, przy założeniu, że jeden dzień szkoleniowy to pełne 8
godzin zegarowych, w tym 9 godzin szkoleniowych (po 45 minut każda) pracy trenera z grupą i realizacji
zakładanego programu, liczba przerw zależy od Wykonawcy;
Uczestnicy: dział liczy 40 osób zorganizowanych w 3 zespoły (sekcje), z których każdy liczy ok. 10 osób.
Dwie sekcje są w strukturach NCBR; 1 sekcja działa w strukturach NCBR+. Kadra menedżerska działu
to: Dyrektor Działu, 1 zastępca Dyrektora, 1 kierownik działu w NCBR+ i 3 kierowników sekcji (1
kierownik sekcji jest w NCBR+).

Planowan
Blok
tematyczny

y czas
Godz.

trwania
danego
działania

Aktywność –
opis do

Metoda/opis

Agendy dla

narzędzia

Opis aktywności/działania/instrukcje

uczestników

Dzień 1
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Dzień 2

Dla kolejnych aktywności/metod prosimy powielić wiersze.

…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Strona 139 z 141

Oznaczenie sprawy: 35/19/US

Dotyczy części II
Składający ofertę:
Pełna nazwa Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum
……………………..………………..…………………………………………………………
Adres …………………………………………………………….……………………………

Dotyczy:

zamówienia

publicznego

na

przygotowanie

i

realizację

programu

rozwoju

pracowników/współpracowników Grupy NCBR.

KONCEPCJA SCENARIUSZA WARSZTATÓW Z MENEDŻERAMI (PROPOZYCJA)

Przygotowana w oparciu o poniższe założenia:






2 dni szkoleniowe;
16-stu uczestników warsztatów – menedżerowie zarządzający;
ok 80% uczestników to menedżerowie w NCBR, a pozostali to menedżerowie w NCBR+
Dzień szkoleniowy wynosi pełne 8 godzin zegarowych pracy, w tym maksymalnie 1 godzina jest
przeznaczona na lunch i maksymalnie 0,5 godziny zegarowej na przerwy kawowe;
Finalna długość i liczba przerw zależą od Wykonawcy.

Planowa
Blok
tematyczny

ny czas
Godz.

trwania
danego
działania

Aktywność –
opis do

Metoda/opis

Agendy dla

narzędzia

Opis aktywności/działania/instrukcje

uczestników

Dzień 1

Dzień 2
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Dla kolejnych aktywności/metod prosimy powielić wiersze.

…………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej
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