
Wszystkie powyższe szkolenia będą szkoleniami zamkniętymi realizowanymi dla Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W szkoleniach uczestniczyć będą pracownicy, którym w ramach 
wykonywanych obowiązków służbowych potrzebny jest rozwój wiedzy i kompetencji we wskazanych 
dziedzinach. Realizacja szkoleń wynika z badania potrzeb szkoleniowych w Ministerstwie.

Niektóre szkolenia będą realizowane z uwzględnieniem wytycznych wydatkowania środków POIiŚ 
i EOG (w szczególności może być konieczność zastosowania odpowiedniego oznakowania oraz 
informowania uczestników o współfinansowaniu).

Zajęcia będą miały charakter wykładowy z elementami dyskusji i case study lub charakter 
warsztatowy z elementami wykładu, case study i dyskusji ze szczególnym naciskiem na aspekty 
praktyczne (odpowiednio zaznaczono w tabeli). Zajęcia powinny zostać przeprowadzone przez 
doświadczonego praktyka danej dziedziny.

Informacje dotyczące organizacji zajęć w ramach szkolenia :
 Szkolenie będzie realizowane w ramach jedno lub dwudniowych sesji – szczegóły w tabeli.
 Każda sesja będzie realizowana w wymiarze 16 godzin lekcyjnych (8 godzin lekcyjnych zajęć 

teoretycznych na każdy dzień szkoleniowy).
 Łączna liczba uczestników szkoleń z każdego tematu jest określona w tabeli.
 Sesje szkoleniowe zostaną zrealizowane w trakcie roku 2019 r w dniach roboczych 

(tj. z wyłączeniem świąt, sobót i niedziel).

Założenia dot. miejsca realizacji: 
Projekt będzie realizowany w odległości do 5 km od siedziby MKiDN (ul. Krakowskie Przedmieście 
15/17, 00-071 Warszawa) w sali zapewnionej przez Wykonawcę. Szkolenie nie obejmuje noclegu.

Przedmiot zamówienia obejmie:

 przeprowadzenie szkolenia zgodnie z opisem przedmiotu zakupu;
 zaangażowanie wykładowców/trenerów;
 przygotowanie programów szkolenia (Wykonawca przedstawi w ofercie propozycję programu 

uwzględniającej ewentualne wskazówki Zamawiającego);
 przygotowanie i dostarczenie uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie papierowej 

obejmujących: 
- program szkolenia,
- prezentacje wykorzystywane podczas szkolenia (druk dwustronny w formie umożliwiającej 

sporządzanie notatek),
- materiały źródłowe,
- case studies,
- notatnik (nie mniej niż 20 kartek) oraz długopis;

 dostarczenie jednego dodatkowego egzemplarza materiałów do dokumentacji szkoleniowej;
 powielenie w liczbie odpowiadającej ilości uczestników ankiety ewaluacyjnej i jej przeprowadzenie 

wśród uczestników;
 przygotowanie imiennych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia;
 sporządzenie raportu końcowego zawierającego ocenę przebiegu szkolenia, kopie zaświadczeń, 

wnioski i rekomendacje oraz sprawozdania Wykonawcy wg wzoru przekazanego przez 
Zamawiającego; 

 zapewnienie sali szkoleniowej dostosowanej do wielkości grupy, usytuowanej w odległości 
do 5 km od siedziby MKiDN (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa), odpowiednio 
oświetlonej (w tym światło dzienne) i wyposażonej w klimatyzację oraz sprzęt niezbędny 



do przeprowadzenia szkolenia, w tym w szczególności to co wskazano w tabeli (np. stanowiska 
komputerowe lub przyjęcie pokazowe);

 zapewnienie dwudaniowego obiadu dla uczestników szkolenia (z uwzględnieniem możliwości 
wcześniejszego zgłoszenia posiłku wegetariańskiego) i poczęstunku w czasie przerw kawowych 
w następującym asortymencie: kawa, herbata, mleko do kawy, woda, kruche ciastka (trzy serwisy 
kawowe i obiad każdego dnia szkolenia);

 materiały szkoleniowe, listy obecności oraz zaświadczenia dla pracowników zaangażowanych 
w realizację zadań w ramach POIiŚ lub Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 i Norweskiego 
Mechanizmu 2014-2020 zostaną oznaczone logami.

Koszty:

Szkolenie będzie finansowane w 100% ze środków publicznych i stanowi usługę kształcenia 
zawodowego dla pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozumieniu 
art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).  

Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z usługami logistycznymi (w tym transport i nocleg) oraz 
gastronomicznymi dla wykładowców. 
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