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Załącznik nr 1 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
(dalej OPZ) 

 
Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kadry 
realizującej projekt pt. „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o 
szczególnych potrzebach” z zakresu projektowania uniwersalnego w obszarze transport i 
mobilność w środkach transportu indywidualnego 
 

I. Warunki ogólne zamówienia 
 
1) Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kadry realizującej 
projekt. pn. „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych 
potrzebach”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, nr POWR.03.05.00-00-CW07/20, 
z zakresu wstępu do projektowania uniwersalnego w obszarze transport i mobilność w środkach 
transportu indywidualnego 
2) Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia powinno obejmować: 
a) opracowanie  szczegółowego programu szkolenia, który należy przedstawić Zamawiającemu na 
minimum 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz uzyskać jego akceptację. W przypadku, kiedy 
program szkolenia nie zawiera zakresu określonego w OPZ oraz nie został zaakceptowany przez 
Zleceniodawcę, Wykonawca powinien dokonać niezbędnych korekt oraz przedstawić poprawiony 
program szkolenia do akceptacji.  
b) świadczenie usług szkoleniowych, polegających na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu 
projektowania uniwersalnego w obszarze transport i mobilność, w systemie stacjonarnym bądź 
zdalnym; szkolenia realizowane w formie on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
3) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się w szczególności do: 
a) przekazania Zamawiającemu dokumentacji szkolenia w postaci listy obecności uczestników w 
formie papierowej lub wygenerowanej z platformy Microsoft Teams, 
b) przeprowadzenia pre-testu i post-testu, mających na celu określenie poziomu wiedzy przed 
otrzymaniem wsparcia oraz po jego zakończeniu, tj. przeprowadzenia weryfikacji w oparciu  
o 5-stopniową skalę - wymagany jest wzrost kompetencji uczestników o minimum 1 poziom  
w 5-stopniowej skali (poziom 1 - poważne braki, poziom 2 - uczący się, poziom 3 - efektywny, 
poziom 4 - zaawansowany, poziom 5 – ekspercki). Weryfikacja obejmie nabycie kompetencji 
w poszczególnych zakresach określonych w ust. II pkt. 5) lit. c. Wykonawca przygotuje pre- i post-
test i przekaże go Zamawiającemu na minimum 7 dni przed datą szkolenia. 
c) przekazania każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędnych materiałów szkoleniowych w formie 
elektronicznej, w tym np. wykazu literatury polecanej w tematyce szkolenia zgodnej 
z opracowanym wcześniej scenariuszem zajęć dopasowanym do zakresu szkolenia oraz 
oznakowania materiałów szkoleniowych właściwym logo zgodnie z wytycznymi POWER 
w zakresie promocji; 
d) przekazania do dokumentacji projektu prezentacji Power-Point z przeprowadzonego szkolenia; 
e) punktualnego rozpoczęcia i zakończenia szkolenia; 
f) umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli i monitoringu realizowanego szkolenia, 
w postaci dostępu do platformy Microsoft Teams, w terminie prowadzenia szkolenia; 
g) wystawienia uczestnikowi szkolenia w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na podstawie obecności uczestnika na szkoleniu i ankiety 
ewaluacyjnej wypełnionej przez uczestnika przed i po szkoleniu; 
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Zaświadczenie musi zawierać informacje dotyczące nabytych kompetencji i/lub kwalifikacji, zakres 
tematyczny oraz liczbę godzin szkolenia. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór zaświadczenia, o którym mowa w pkt. g) po 
zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. 
 

II. Zakres szczegółowy 
 
Zakres i cel szkolenia: 
1) Świadczenie usługi szkolenia dla kadry realizatorów  projektu z zakresu projektowania 
uniwersalnego w obszarze transport i mobilność w transporcie indywidualnym. 
2) Uczestnicy to kadra merytoryczna projektu rekrutująca się spośród kadry naukowo-dydaktycznej 
(akademickiej) z Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego (Instytut Psychologii) i Instytutu Transportu Samochodowego. 
3) Termin i czas trwania:  
a) termin realizacji szkolenia zostanie uzgodniony z Wykonawcą po podpisaniu umowy na 
realizację zamówienia; 
b) czas trwania szkolenia to min. 5 godzin zegarowych (po 60 min.) zajęć realizowanych w formie 
stacjonarnej bądź  na platformie Microsoft Teams z uczestnikami, oraz max. 25 godz. 
przygotowania szkolenia i materiałów dydaktycznych (w tym prezentacji, wykazu literatury, pre- 
i post-testów, ew. zadań bądź ćwiczeń dla uczestników); 
c) dopuszcza się możliwość realizacji szkolenia w dwóch oddzielnych terminach (każdy po min. 5 
godzin szkoleniowych), nie zwiększa to jednak puli godzin rozliczeniowych przeznaczonych na całą 
usługę (łącznie 30 godz. – 5 godz. szkolenia + 25 przygotowania). 
4) Zamawiający zaleca przeprowadzenie przerw w trakcie trwania dnia szkoleniowego. Podana 
przez Zamawiającego łączna liczba godzin szkolenia nie uwzględnia czasu przerw, o których 
mowa powyżej. 
5) Zakres szkolenia musi obejmować: 
a) Cel szkolenia, którym jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami projektowania 
uniwersalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru transport i mobilność osób 
o szczególnych potrzebach (dalej OSP, czyli osoby niepełnosprawne, osoby starsze, żołnierze-
weterani, itp.) w transporcie indywidualnym, w tym stosowanie innowacyjnych metod projektowych, 
nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć zgodnie z modelami 
projektowania uniwersalnego, itp.; 
b) W efekcie szkolenia, uczestnicy powinni zdobyć podstawy znajomości zasad projektowania 
uniwersalnego i projektowania uniwersalnego w zakresie transport i mobilność w transporcie 
indywidualnym; 
c) Uczestnik szkolenia nabędzie określone efekty uczenia się, tj.: 
- WIEDZĘ, tj. uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie: projektowania uniwersalnego w obszarze 
transport i mobilność ze szczególnym uwzględnieniem transportu indywidualnego, 
- UMIEJĘTNOŚCI, tj. uczestnik będzie potrafił dokonać analizy i zdefiniować podstawowe bariery 
techniczne z jakimi spotykają się OSP oraz zaprojektować rozwiązanie techniczne uwzględniające 
potrzeby OSP w obszarze transport i mobilność ze szczególnym uwzględnieniem transportu 
indywidualnego 
- KOMPETENCJE SPOŁECZNE, tj. uczestnik będzie gotów do: działania zgodnie z określonymi 
standardami oraz do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność 
i podnoszących jakość wykonywanej przez siebie pracy 
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe  
80500000-9 Usługi szkoleniowe 
 


