Załącznik nr 1 do siwz ZP 7/2013/CSW
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Nazwa zamówienia.
Źródło finansowania.
Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części).
Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Miejsce i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
Program.
Zapewnienie trenerów
Materiały szkoleniowe.
Nadzór nad szkoleniem.
Dokumentacja w trakcie i po szkoleniu.
Sposób rozliczenia, płatności.
Ochrona danych osobowych.
Prawa autorskie.
Promocja i pomoc przy rekrutacji do projektu.
Kody CPV.
Zakres, który zapewnia Zamawiający.

1) Nazwa zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach
tematycznych w związku z realizacją projektu „Sniffer dog – animator innowacji”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. (Kielce)
Przedmiot zamówienia – ogólnie
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z pięciu modułach
tematycznych w związku z realizacją projektu „Sniffer dog – animator innowacji”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w zakresie:
Moduł
Moduł
Moduł
Moduł
Moduł

I Kompetencje menedżerskie łączna liczba godzin - 16
II Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi łączna liczba godzin – 24
III Finanse dla innowacji łączna liczba godzin 16
IV Komercjalizacja badań, marketing usług badawczych łączna liczba godzin – 24
V Zarządzanie i ochrona własności intelektualnej łączna liczba godzin – 12

Zadaniem szkoleniowców/trenerów Modułu II będzie również ocena zarysów projektów
uczestników, dotyczących współpracy swojej jednostki z przedsiębiorstwami i wybór
najbardziej perspektywicznego projektu. Regulamin oraz harmonogram pracy komisji
będzie dostępny w biurze projektu. Ocena do 7 dni od złożenia projektów.
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Dla każdego modułu Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania również materiałów
szkoleniowych, testów sprawdzających wiedzę. Dodatkowo w zakresie Modułu II
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania fiszki projektu (zarysów projektu
dotyczącego współpracy jednostki naukowej z przedsiębiorstwami).

Dodatkowo szkoleniowcy/trenerzy będą zobowiązani do udzielania odpowiedzi na pytania
uczestników
z
zakresu
prowadzonych
zajęć
na
stronie
internetowej
www.animatorinnowacji.pl (forum) do końca trwania danej edycji.
Uczestnikami projektu będą:
- pracownicy naukowi i naukowo –dydaktyczni szkół wyższych, instytutów badawczych,
instytutów naukowych PAN,
- pracownicy jednostek tzw. konsorcjów naukowych (z wyłączeniem przedsiębiorców)
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub
spółdzielczej umowy o pracę.
2) Źródło finansowania.
Projekt „SNIFFER DOG – ANIMATOR INNOWACJI” jest realizowany w okresie od
01.10.2012 do 30.06.2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R
i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.
3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części).
Przedmiot zamówienia składa się z 5 części.
Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych na dowolną ilość części.
Każdy Moduł to jedna część zamówienia.
Zamówienie zostało podzielona na 5 części tj.
Część nr 1 - Moduł I Kompetencje menadżerskie (4 dni po 4h) łącznie 16 godzin
Część nr 2 - Moduł II Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi (6 dni po 4h)
łącznie 24 godzin
Część nr 3 - Moduł III Finanse dla innowacji (4 dni po 4h) łącznie 16 godzin
Część nr 4 - Moduł IV Komercjalizacja badań, marketing usług badawczych (6 dni po 4h)
łącznie 24 godzin
Część nr 5 - Moduł V Zarządzanie i ochrona własności intelektualnej (3 dni po 4h) łącznie
12 godzin
Każdy Moduł realizowany jest dla grupy 15-osobowej w ramach I edycji, łącznie 92
godziny wszystkich Modułów tematycznych/grupę, w opisie zamówienia godzina oznacza
godzinę dydaktyczną tj. 45 minut.
4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

MODUŁ
MODUŁ
MODUŁ
MODUŁ
MODUŁ

I
II
III
IV
V

Pożądany termin
styczeń 2013-marzec 2013
styczeń 2013-marzec 2013
luty 2013-marzec 2013
luty 2013-marzec 2013
luty 2013-kwiecień 2013

Wymagany termin
Do 15.03.2013
Do15.03.2013
Do 31.03.2013
Do 31.03.2013
Do 30.04.2013
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Przewidywane terminy realizacji zamówienia

Zajęcia odbywać się będą nie wcześniej niż od godziny 16:00 i nie później niż do 21:00,
2-3 razy w tygodniu po 4 godziny.
Szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony z Wykonawcą maksymalnie 7 dni przez
rozpoczęciem zajęć droga mailową lub osobiście w biurze Zamawiającego.
5) Miejsce i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
Miejsce realizacji: Wszystkie Moduły w Kielcach.
Miejsca realizacji z podaniem dokładnych adresów wskazuje Zamawiający po zakończeniu
rekrutacji uczestników projektu, ale nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń
telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze Zamawiającego.
Zamawiający zapewnia salę. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajmu sali.
6) Program.
Moduł
Moduł
Moduł
Moduł
Moduł

I Kompetencje menedżerskie (4 dni po 4h= 16);
II Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi (6 dni po 4h=24);
III Finanse dla innowacji (4 dni po 4h = 16);
IV Komercjalizacja badań, marketing usług badawczych (6 dni po 4h= 24);
V Zarządzanie i ochrona własności intelektualnej (3 dni po 4h = 12);

Tematyka ogólna szkoleń:
Moduł NR 1 „Kompetencje menadżerskie”
Komunikacja
werbalna/niewerbalna
w
kontekście
współpracy
naukowców
z przedsiębiorcami, Techniki i narzędzia komunikacyjne niezbędne do skutecznego
porozumiewania się, Współpraca w zespole, Techniki motywacyjne, Negocjacje,
Rozwiązywanie konfliktów, Przywództwo, Różnice międzykulturowe.
Moduł NR 2 „Zarządzanie projektami innowacyjno-badawczymi”
Zasady zarządzania projektami innowacyjno-badawczymi, techniki i metody zarządzania,
narzędzia
planowania
i
zarządzania,
planowanie
biznesowe
przedsięwzięcia
innowacyjnego-zasady, kreatywność w zarządzaniu projektami badawczymi.

Moduł NR 4 „Komercjalizacja badań, marketing usług badawczych”
Współpraca przedsiębiorstw z sektorem badawczo-rozwojowym – Mechanizmy
współpracy,
przykłady
dobrych
praktyk,
przegląd
doświadczeń
światowych,
uwarunkowania prawne transferu technologii, pomoc publiczna, wycena własności
intelektualnej i koszty wdrożenia innowacji, marketing usług badawczych, Wyszukiwanie
informacji o innowacjach i ocena ich potencjału komercyjnego, Tworzenie innowacyjnych
klastrów, spin off, spin out i innych podmiotów transferu technologii, Aspekty podatkowe
związane z innowacjami, Ubezpieczenia w innowacyjnej działalności gospodarczej
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Moduł NR 3 „Finanse dla innowacji”
Pomoc dla inwestycji przedsiębiorstw w ramach publicznych środków krajowych-struktura
i obszary wsparcia w ramach systemu wdrażania publicznych środków krajowych,
funduszy strukturalnych i programów Komisji Europejskiej, 7PR, CIP, Venture capital
i private equity. Fundusze typu seed-capital, aniołowie biznesu, pozyskiwanie środków
z rynku kapitałowego.

Moduł NR 5 „Zarządzanie i ochrona własności intelektualnej”
Funkcje prawa własności intelektualnej, Formy ochrony wynikające z prawa autorskiego
i praw pokrewnych i własności przemysłowej, Ochrona baz danych, Oznaczenia
geograficzne, Systemy ochrony (krajowe, regionalne, międzynarodowe), Rola rzecznika
patentowego, Strategia ochrony własności, zasady zarządzania własnością intelektualną.
7) Zapewnienie trenerów.
Wykonawca musi zapewnić odpowiednią kadrę.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.
Minimalne wymogi dotyczące osób, które będą prowadzić szkolenia, opracowywać
programy, materiały szkoleniowe i wykonywać szkolenia wskazane w ofercie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wykonujących przedmiot zamówienia
wskazanych w ofercie na osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie
mniejszym niż posiadane przez osoby wskazane w ofercie, jako wykonujące zamówienie.
Zmiana dopuszczalna jest w terminie - nie później niż 3 dni przed terminem wskazanym
przez zamawiającego jako termin przeprowadzenia szkolenia. Dokonując zmiany.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe osoby mającej przeprowadzić szkolenie.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ PROWADZIŁY SZKOLENIA (WYMAGANIA MINIMUM):
Wymagania dotyczące
wykształcenia

Moduł I
( Co najmniej jedna
osoba spełniająca
wymagania jak w
tabeli)

Wykształcenie wyższe
magisterskie,
ukończone studia na
kierunku z zakresu
nauk społecznych

Moduł II
( Co najmniej jedna
osoba spełniająca
wymagania jak w
tabeli)

Wykształcenie wyższe
magisterskie

Wymagania
dotyczące
doświadczenia
w
prowadzeniu szkoleń z danej
tematyki
Przeprowadzenie co najmniej
12 godzin szkolenia z
zakresu
„Kompetencji
menażerskich” zawierających
zagadnienia dotyczące:
Komunikacja
werbalna/niewerbalna
w
kontekście
współpracy
naukowców
z
przedsiębiorcami, Techniki i
narzędzia
komunikacyjne
niezbędne do skutecznego
porozumiewania
się,
Współpraca
w
zespole,
Techniki
motywacyjne,
Negocjacje, Rozwiązywanie
konfliktów
Przeprowadzenie co najmniej
12 godzin szkolenia z
zakresu
„Zarządzanie
projektami
innowacyjnobadawczymi”zawierających
zagadnienia dotyczące:
Zasady
zarządzania
projektami
innowacyjnobadawczymi,
techniki
i
metody
zarządzania,
narzędzia
planowania
i

Inne wymagania

Doświadczenie zawodowe co
najmniej 6 miesięcy (umowa
o prace lub umowa cywilnoprawna) na uczelni wyższej
na stanowisku pracownika
naukowego
lub
dydaktycznego)
i
doświadczenie zawodowe co
najmniej 6 miesięcy (umowa
o prace lub umowa cywilnoprawna)
w
pracy
w
przedsiębiorstwie
na
stanowisku
konsultanta,
specjalisty, eksperta, doradcy
lub równoważnym.
Doświadczenie
w
zarządzaniu
co
najmniej
jednym
projektem
badawczym, innowacyjnym,
badawczo-naukowym,
(na
stanowisku
eksperta,
koordynatora, kierownika lub
członka
zespołu
badawczego)
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Nr modułu

Wykształcenie wyższe
magisterskie

Moduł IV
( Co najmniej jedna
osoba spełniająca
wymagania jak w
tabeli)

Wykształcenie wyższe
magisterskie

Moduł V
( Co najmniej jedna
osoba spełniająca
wymagania jak w
tabeli)

Wykształcenie wyższe
magisterskie
na
kierunku Prawo lub
magisterskie
na
kierunkach
technicznych

Doświadczenie
w
przygotowaniu
minimum
jednego
wniosku
o
dofinansowanie
na
działalność
naukowa
lub
naukowo-badawczą
dofinansowane ze środków
publicznych
w
ramach
programów
np.
Komisji
Europejskiej,
7PR,
CIP,
Venture capital i private
equity itp., który został
zakwalifikowany do realizacji.

Udział co najmniej raz w
ocenie
wniosków
innowacyjnych/badawczych
jako ekspert/członek Komisji
oceny
projektów
innowacyjnych lub podobnych
ciałach opiniotwórczych i
decyzyjnych (np. Regionalny
Komitet Sterujący, Komisja
oceny projektów, itp.) lub
udział w tworzeniu się
przynajmniej raz np. klastra,
podmiotu
transferu
technologii, spółek spin off,
spin out.

Publikacja co najmniej dwóch
artykułów
dotyczących
Ochrony
Własności
Intelektualnej.
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Moduł III
( Co najmniej jedna
osoba spełniająca
wymagania jak w
tabeli)

zarządzania,
planowanie
biznesowe przedsięwzięcia
innowacyjnego-zasady,
kreatywność w zarządzaniu
projektami badawczymi.
Przeprowadzenie co najmniej
12 godzin szkolenia „Finanse
dla innowacji” zawierających
zagadnienia
dotyczące:
Pomocy
dla
inwestycji
przedsiębiorstw w ramach
publicznych
środków
struktura i obszary wsparcia
w
ramach
systemu
wdrażania
publicznych
środków krajowych, funduszy
strukturalnych i programów
Komisji Europejskiej, 7PR,
CIP, Venture capital i private
equity. Fundusze typu seedcapital, aniołowie biznesu,
pozyskiwanie
środków z
rynku kapitałowego.
Przeprowadzenie co najmniej
12 godzin szkolenia z
zakresu
„Komercjalizacja
badań,
marketing
usług
badawczych”zawierających
zagadnienia
dotyczące:
Współpraca przedsiębiorstw
z
sektorem
badawczorozwojowym – Mechanizmy
współpracy,
przykłady
dobrych praktyk, przegląd
doświadczeń
światowych,
uwarunkowania
prawne
transferu technologii, pomoc
publiczna, wycena własności
intelektualnej
i
koszty
wdrożenia
innowacji,
marketing usług badawczych,
Wyszukiwanie informacji o
innowacjach i ocena ich
potencjału
komercyjnego,
Tworzenie
innowacyjnych
klastrów, spin off, spin out i
innych podmiotów transferu
technologii,
Aspekty
podatkowe
związane
z
innowacjami, Ubezpieczenia
w innowacyjnej działalności
gospodarczej
Przeprowadzenie co najmniej
12 godzin szkolenia z
zakresu
„Zarządzanie
i
ochrona
własności
intelektualnej” zawierających
zagadnienia dotyczące:
Funkcje prawa własności
intelektualnej, Formy ochrony
wynikające
z
prawa

autorskiego
i
praw
pokrewnych
i
własności
przemysłowej, Ochrona baz
danych,
Oznaczenia
geograficzne,
Systemy
ochrony (krajowe, regionalne,
międzynarodowe),
Rola
rzecznika
patentowego,
Strategia ochrony własności,
zasady
zarządzania
własnością intelektualną.

8) Materiały szkoleniowe.
1. Osobno dla każdego modułu przygotowanie 16 kompletów materiałów szkoleniowych,
w tym 15-ty dla Zamawiającego na jeden Moduł tematyczny w ilości pozwalającej na
samodzielną edukację z zakresu tematyki szkoleń dla każdego uczestnika.
2. Komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia obejmujących:
a) papierową wersję materiałów szkoleniowych np. wydruki prezentacji (format A4,
minimum 20 stron z danej tematyki, trwale spięte np. zbindowane lub
w segregatorze).
b) materiały papiernicze (notatnik do 20str, skoroszyt A4, niebieski długopis).
Komplet materiałów z danej tematyki szkolenia powinien zostać rozdany Beneficjentom
w pierwszym dniu zajęć za potwierdzeniem odbioru.
Jeden komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu.
Koszty opracowania, transportu i powielenia materiałów ponosi Wykonawca.
9) Nadzór nad szkoleniem stacjonarnym.

9.2. Nadzór prowadzony przez Zamawiającego
a) Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia
kontroli merytorycznej, w tym przeprowadzenia wszelkich ankiet ewaluacyjnych
i oceniających oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji szkoleń w każdej
chwili związania umową.
b) UWAGA!!!! Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli szkolenia/doradztwa, w tym
treści szkolenia i doradztwa przed rozpoczęciem szkolenia i podczas szkolenia oraz
dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkoleń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo by podczas szkolenia byli obecni, przysłuchiwali
się, kontrolowali treść szkolenia pracownicy Zamawiającego i/lub Narodowego
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9.1. Nadzór prowadzony przez Wykonawcę.
a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad pracą
trenerów i doradców.
b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego
o pojawiających się problemach w realizacji usługi, w tym o przypadkach nieobecności
uczestników szkolenia oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w trakcie realizacji
usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie/doradztwo za te osoby.
c) Wykonawca zobowiązany jest do wydruku i stosowania wzorów list obecności, list
odbioru materiałów i cateringu, przekazanych przez Zamawiającego.
e) Wszelkie pisma kierowane do Zamawiającego muszą mieć oznaczenie ze wskazaniem
numeru umowy i daty jej zawarcia tj. Dotyczy umowy nr RARR/CSW/....../2013
zawartej dnia .......

Centrum Badan i Rozwoju (ewentualnie innych organów kontrolujących projekt).
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości merytorycznych w treści Szkolenia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy
Wykonawcy.
10) Dokumentacja w trakcie i po szkoleniu:
10. 1. Harmonogram
1. Przygotowania szczegółowych – z rozpisaniem na dni i godziny harmonogramu
i dostarczenie ich do 3 dni przed realizacją zamówienia do akceptacji przez
Zamawiającego droga mailową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty
przedstawionych
dokumentów.
Wydruk
zaakceptowanego
harmonogramu
i przekazanie
na
pierwszych
zajęciach
uczestnikom
projektu
(15
sztuk
harmonogramów).
Zajęcia odbywać powinny się w tygodniu od godziny 16:00 maksymalnie do 21:00
2-3 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne (45 minutowe).
2. Harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca realizacji
danego szkolenia.
Czas na przerwy należy doliczyć do założonej liczby godzin dydaktycznych szkolenia.
Przerwa 20min na posiłek przed rozpoczęciem zajęć oraz jedna przerwa kawowa 10 min
po 2 godzinach zajęć. Catering zapewnia Zamawiający.
10.2. Program szkolenia
1. Przygotowania szczegółowych – z rozpisaniem na dni i godziny programów szkoleń
i dostarczenie ich do 3 dni przed realizacją zamówienia do akceptacji przez
Zamawiającego drogą mailową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty
przedstawionych dokumentów. Wydruk zaakceptowanego programu i przekazanie na
pierwszych zajęciach uczestnikom projektu (15 sztuk programów).
2. Programy szkoleń powinny zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych
szkoleń z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkoleń powinien
zawierać również informacje dotyczące wiedzy i umiejętności jakie zdobędą uczestnicy
po zakończeniu danego szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty
programów szkoleń w zakresie nieograniczonym regulacjami prawnymi.

10.4. Pozostałe dokumenty
1. Wykonawca jest zobowiązany do wydruku i stosowania wzorów list obecności, list
odbioru materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wzory dokumentów będą
przekazane Zamawiającemu 7 dni przed realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia oddzielnie dla
każdej grupy uczestników oraz jej oznakowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego
w tym:
a) list obecności szkolenia za każdy dzień uczestnictwa, podpisanych przez
uczestników i prowadzącego szkolenie (listy obecności będą zawierać zapis „Podpis
na liście stanowi potwierdzenie obecności na szkoleniu i skorzystania z cateringu”) –
listy obecności powinny być czytelne, nie powinny być korygowane ani poprawiane.
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10.3. Zaświadczenia/certyfikaty
Zaświadczenia/certyfikaty wydaje i zapewnia Zamawiający, z zaznaczeniem, iż
Wykonawca/ trenerzy zobowiązani są do podpisania zaświadczeń/certyfikatów.
Zaświadczenia zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu ostatnich zajęć.

b) dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin, program i tematy szkolenia oraz
podpisy osób prowadzących daną tematykę, wykaz obecności uczestników szkolenia
(dziennik powinien być uzupełniany na bieżąco po każdym dniu szkoleniowym
i powinien być prowadzony odrębnie dla każdej grupy.
c) listy potwierdzającej otrzymanie materiałów szkoleniowych (z wyszczególnieniem,
co wchodzi w ich skład) przez każdego uczestnika szkolenia (listy nie mogą być
poprawiane i korektorowane).
3. Przygotowanie i przeprowadzenia trzech testów sprawdzających postęp wiedzy
uczestników każdego szkolenia (na początku, w połowie i na koniec Modułu
tematycznego). Dostarczenie Zamawiającemu wydrukowanego raportu z wynikami
procentowymi uczestników oraz analizę porównawczą wyników obu testów, po
zakończeniu zajęć przez uczestników. Do raportu powinny być dołączone testy
uczesników.
10.5. Dokumentacja przekazana Zamawiającemu po zakończeniu szkoleń:
1. Przekazania zamawiającemu kompletów materiałów szkoleniowych z każdej tematyki
w wersji elektronicznej i 1 egzemplarza w papierowej przed rozpoczęciem szkoleń.
2. Przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie 5 dni po zakończeniu zajęć
przez każdą grupę szkoleniową kompletu dokumentacji obejmującej:
a) oryginały: list obecności za każdy dzień szkolenia;
b) oryginały dzienników zajęć,
c) oryginały list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników,
d) oryginały list potwierdzających odbiór certyfikatów/zaświadczeń.
e) raportu z wynikami procentowymi uczestników oraz analizę porównawczą wyników
obu testów, po zakończeniu zajęć przez uczestników. Do raportu powinny być
dołączone testy uczestników.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania oznakowań unijnych na w/w
dokumentach. Oznakowania unijne przekaże Zamawiający.
4. Potwierdzeniem dostarczenia dokumentów jest protokół ich odbioru zawierający numer
umowy, nazwę, datę szkolenia, datę przekazania dokumentów, nazwę/opisu
dokumentu, wskazanie osób przekazujących i odbierających, podpisy osób.

11) Sposób rozliczenia, płatności.
a) Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę będzie płatne za liczbę przeszkolonych osób.
W sytuacji rezygnacji osoby przed rozpoczęciem danego szkolenia kwota na tę osobę
zostanie odjęta od kwoty zamówienia. W sytuacji rezygnacji uczestnika projektu w
trakcie szkolenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy pełne wynagrodzenie za liczbę
osób, które rozpoczęły udział w szkoleniu.
b) Podstawą wystawienia faktury jest przekazanie dokumentów i protokołu
potwierdzającego wykonanie szkolenia (protokołu odbioru usługi), podpisanego przez
pracownika Centrum Organizacyjno – Szkoleniowego i Współpracy Międzynarodowej
RARR S.A.
c) Wykonawca wystawi zamawiającemu faktury, z wyszczególnieniem na tym dowodzie
księgowym temat przedmiotu zamówienia, liczby przeszkolonych uczestników, kwoty
za powielenie materiałów szkoleniowych, honoraria trenerów.
d) Wynagrodzenie jest płatne przelewem, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury
przez Zamawiającego.
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Dokumenty powinny zostać wysłane pocztą lub osobiście przekazane przez Wykonawcę
Zamawiającemu.

e) Fakturowanie i płatność po wykonaniu w całości przedmiotu zamówienia.
Z uwzględnieniem podziału na części.
f) Warunkiem wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia jest podpisany protokół
odbioru dokumentów, o których mowa w pkt. 10 zawierający numer umowy, nazwę,
datę szkolenia, datę przekazania dokumentów, nazwę/opisu dokumentu, wskazanie
osób przekazujących i odbierających, podpisy osób.
12) Ochrona danych osobowych.
a) Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników
projektu pn. „Sniffer dog –animator innowacji”
b) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę jedynie w celu udzielenia
szkolenia, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu pn.: „Sniffer
dog –animator innowacji”.
c) Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do
przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,
poz. 1024).
d) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu
przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych
osobowych w poufności.
e) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach
naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu.
f) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania upoważnienie dotyczącego przetwarzania
danych osobowych przygotowanego przez Zamawiającego.
13) Prawa autorskie.
Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów
wytworzonych w ramach realizacji szkolenia i doradztwa na rzecz Zamawiającego,
z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Zamawiającego na korzystanie z ww.
utworów.
14) Promocja i pomoc przy rekrutacji do projektu.
Wykonawca zobowiązuje się do rozpowszechniania informacji o projekcie poprzez
informowanie zainteresowanych o warunkach udziału w projekcie. Wykonawca
zobowiązany jest również do przekazywania informacji wśród potencjalnych uczestników
projektu na temat rekrutacji, wspierając Zamawiającego w rekrutacji uczestników
projektu.

16) Zakres, który zapewnia Zamawiający.
a) Zamawiający zapewnia sale na szkolenia.
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15) kody CPV
80500000-9 Usługi szkoleniowe.
80532000-2 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania

b) Zamawiający zapewnia zaświadczenia/certyfikaty dla uczestników.
c) Zamawiający wskaże miejsce szkolenia w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem
szkoleń.
d) Wzory dokumentów (listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, wzór
dziennika zajęć przekazuje Zamawiający 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.
e) Zamawiający przekazuje Wykonawcy dane uczestników projektu wraz z wzorami
dokumentów.
f) Zamawiający przekaże Wykonawcy 5 dni przed rozpoczęciem szkoleń wytyczne
dotyczące stosowania oznakowań unijnych.
g) Zamawiający zapewnia catering. Catering przysługuje tylko uczestnikom projektu.
wyżywienia

ani

zakwaterowania

dla

prowadzących
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Zamawiający nie zapewnia
szkolenia/trenerów.
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