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ROPS.X.3612/ 8 /2013                                       Załącznik Nr 1.1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Finanse w NGO” 

 

Charakterystyka szkolenia 

Cel szkolenia 
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę umożliwiającą prawidłowe i 

skuteczne gospodarowanie środkami finansowymi w organizacjach pozarządowych.  

Zakres 

tematyczny 

1. Prawne podstawy zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych: 
2. Rodzaje działalności statutowej:  

 odpłatna, 

 nieodpłatna, 

 działalność gospodarcza. 
3. Rachunkowość i finanse w organizacji pozarządowej: 

 określenie polityki rachunkowości w organizacji, 

 prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

 rodzaje dowodów księgowych oraz ich opisywanie. 
4. Sprawozdania finansowe. 

Termin realizacji 

szkolenia 

Pierwsza edycja szkolenia musi zostać zrealizowana, tj. zakończona w terminie do 15 

sierpnia 2013 r. Całość szkolenia musi zostać zrealizowana do 15 października 2013 r.  

Informacja o terminach poszczególnych edycji zostanie przekazana Zamawiającemu nie 

później niż 5 dni przed podpisaniem umowy. 

Sposób 

organizacji 

szkolenia  

Wykonawcy ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia zobowiązują się 

zorganizować i przeprowadzić nie więcej niż 4 edycje dwudniowych, sobotnio-

niedzielnych, 15-godzinnych szkoleń (przy założeniu, że jedna godzina zajęć 

dydaktycznych to 45 minut), dla 60 uczestników w podziale na grupy maksymalnie 20 

osobowe wraz z zapewnieniem uczestnikom poszczególnych edycji dowozu, 

zakwaterowania oraz wyżywienia.  

Uczestnicy 

szkolenia 

Szkolenie kierowane jest do pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych  z 

terenu Wielkopolski, zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie. 

Metody                 

i techniki, jakie 

Wykonawca 

zobowiązany jest 

zastosować 

podczas 

szkolenia 

Metoda wykładowa. 

Metody warsztatowe np.: praca w grupach, dyskusja na forum w grupach, burza 

mózgów, asocjogramy, symulacje przypadku, studium przypadku, dyskusja kierowana, 

praca z tekstem, wymiana doświadczeń. Podczas zajęć wykorzystywane będą pomoce 

audiowizualne (np.: rzutnik, projektor, wideo, kamera). 

Materiały 

szkoleniowe 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe 

wraz ze szczegółowym harmonogramem zajęć, w formie papierowej i na nośniku 

elektronicznym. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Zamawiającemu do 

akceptacji nie później niż 5 dni przed podpisaniem umowy. Materiały powinny być 
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przekazane do akceptacji w wersji ostatecznej. Jeden komplet materiałów Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w momencie podpisania umowy. 

Rekrutacja 

i obsługa 

administracyjna 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Współpracy z Zamawiającym w zakresie naboru kandydatów na szkolenie i tworzenia 

listy uczestników. Oznacza to: 

– nawiązanie kontaktu Wykonawcy z organizacjami pozarządowymi z terenu 

Wielkopolski (wybranymi w zgodzie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie) i na 

podstawie otrzymanych tą drogą zgłoszeń przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji 

uczestników szkolenia oraz sporządzenie listy kandydatów na każdą edycję szkolenia,  

– przekazanie sporządzonej listy kandydatów Zamawiającemu w celu uzyskania jej 

akceptacji. Dostarczenie ww. listy musi nastąpić na 2 dni przed terminem rozpoczęcia 

każdej edycji szkolenia,  

– poinformowanie kandydatów; po otrzymaniu od Zamawiającego akceptacji 

zgłoszonych uczestników, o zakwalifikowaniu się na szkolenie.  

Wykonawca dokonuje ww. czynności posługując się formularzami przygotowanymi przez 

Zamawiającego i z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych przez 

Zamawiającego (baza e-mail organizacji pozarządowych w Wielkopolsce). 

Zamawiający prowadzi działania wspierające działania Wykonawcy w formie ogłoszeń, 

listów oraz informacji na stronie internetowej. Mają one na celu promowanie szkolenia 

i informowanie o szkoleniu organizacji pozarzadowych w Wielkopolsce. 

2. Rzetelnego sporządzenia i prowadzenia dokumentacji projektowej, na podstawie 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego, tj.: 

- formularzy zgłoszeniowych,  

- list obecności potwierdzających jednocześnie możliwość skorzystania z transportu, 

zakwaterowania i wyżywienia,  

- list potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych, 

- deklaracji uczestnictwa,  

- zaświadczeń o zatrudnieniu, 

- zaświadczeń o udziale w szkoleniu zawierających imiona i nazwiska osób 

prowadzących szkolenie, 

- ankiet ewaluacyjnych.  

3. Przekazywania Zamawiającemu oryginałów dokumentacji projektowej związanej z 

realizacją usługi szkoleniowej nie później niż w ciągu 10 dni od zakończenia 

poszczególnych edycji w następującej szczegółowości: 

– po każdej edycji należy przekazać: formularze zgłoszeniowe, deklaracje uczestnictwa, 

zaświadczenia o zatrudnieniu, listy obecności potwierdzające również możliwość 

skorzystania z transportu, zakwaterowania i wyżywienia, listy potwierdzające otrzymanie 

materiałów szkoleniowych, ankiety ewaluacyjne, kserokopie zaświadczeń o udziale 

w szkoleniu zawierające imiona i nazwiska osób prowadzących szkolenie oraz listy 

potwierdzające odbiór zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.  

Wymagane jest aby deklaracje uczestnictwa oraz zaświadczenia o zatrudnieniu zostały 

złożone przez uczestników w momencie ich rejestracji na szkoleniu i były dostarczone 

Zamawiającemu na żądanie.  

4. Prowadzenia ewidencji obecności uczestników na zajęciach, na podstawie listy 
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obecności potwierdzonej przez osobę koordynującą lub wykładowcę. 

5.  Przeprowadzenia badań na potrzeby monitoringu i bieżącej ewaluacji projektu.  

6. Wydania uczestnikom zaświadczeń o udziale w szkoleniu według treści ustalonej z 

Zamawiającym. 

7.  Wydania uczestnikom materiałów promocyjnych udostępnionych przez 

Zamawiającego. 

8. Ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i przekazania ich 

do Zamawiającego w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo.  
9. Przestrzegania wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Organizacja szkolenia 

Dojazd 

Wykonawca jest zobowiązany zorganizować dojazd uczestników na każdą edycję: 
– pierwszego dnia edycji z miejsca zbiórki uczestników szkolenia do miejsca, w którym 
realizowane będzie szkolenie oraz  
–  po zakończeniu edycji powrót do miejsca zbiórki.  
Miejscem zbiórki uczestników szkolenia będzie Dworzec Letni w Poznaniu, ul. Dworcowa 1 

(odbiór uczestników poszczególnych edycji w dniu ich rozpoczęcia nastąpi z Dworca Letniego 

w Poznaniu. Godzina odjazdu zostanie uzgodniona z Wykonawcą przed podpisaniem 

umowy). Dojazd zorganizowany będzie z wykorzystaniem transportu samochodowego – z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa przejazdu oraz wygody (dla każdej osoby miejsce 

siedzące, w razie potrzeby ogrzewanie lub klimatyzacja).  

Zakwatero-

wanie 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zakwaterowanie uczestników edycji w pokojach 2 lub 

1 osobowych, w hotelu trzygwiazdkowym lub ośrodku rekreacyjno – szkoleniowym 

spełniającym standard hotelu trzygwiazdkowego, położonym w mieście Poznaniu. Obiekt nie 

może być położony w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych ciągów komunikacyjnych: dróg, 

torów kolejowych, korytarzy powietrznych. Standard zakwaterowania powinien spełniać 

następujące wymagania:  

– komfort akustyczny w całym obiekcie, 
– oświetlenie dostosowane do charakteru pomieszczeń, 
– temperatura w pomieszczeniach dostosowana do potrzeb użytkowników, 
– telefon i fax dostępny dla gości w recepcji, 
– pokoje wyposażone w łazienkę z WC, garderobę – szafa lub wnęka z wieszakami,  
– łazienka z dostępną zimną i ciepłą wodą przez całą dobę, ręczniki, 
– przechowanie bagażu gości przed zajęciem i po zwolnieniu pokoju, 
– udzielenie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach – apteczka w recepcji, 
– umożliwienie skorzystania z napojów przez całą dobę.  
W sytuacji gdy uczestnikiem szkolenia będzie osoba niepełnosprawna, Wykonawca zapewni 

możliwość udziału tej osoby w szkoleniu. 

Sale 

szkoleniowe 

Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady 

BHP. Sale dydaktyczne muszą znajdować się w obiekcie lub na terenie tego samego ośrodka, 

w którym zakwaterowani są uczestnicy szkolenia. Sale dydaktyczne powinny posiadać okna i 

być wyposażone w sprzęt do przeprowadzenia szkoleń (projektor multimedialny, laptop, 

nagłośnienie, flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem pisaków), umożliwiający realizację 

zajęć w sposób określony w § 1 ust. 5 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 5.1 do SIWZ. 
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Temperatura w pomieszczeniach powinna być dostosowana do potrzeb użytkowników 

Wyżywienie  

 Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia, 

a dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i 

składniki odżywcze. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom podczas szkolenia:  

– pierwszego dnia - obiad dwudaniowy z napojem oraz kolację integracyjną, 

– drugiego dnia - śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, 

– 2 serwisy konferencyjne w każdym dniu szkolenia, składające się z kawy, herbaty, wody 

mineralnej, soków, owoców; np. jabłko lub banan, wyrobów cukierniczych, 

Ww. posiłki powinny być podawane w innej sali niż sala wykładowa, ale w tym samym 

budynku lub na terenie tego samego ośrodka lub hotelu. 

Posiłki powinny być podawane na zastawie ceramicznej, z kompletem sztućców metalowych i 
serwetek.  Wykonawca musi zapewnić obsługę pozwalającą na szybkie i sprawne wydanie 
posiłków. 

Śniadanie w formie szwedzkiego bufetu, w tym co najmniej: 

Pieczywo – dwa rodzaje. 
Danie na ciepło: np. jajecznica, kiełbaski.  
Wędliny – dwa rodzaje. 
Sery – dwa rodzaje. 
Dżem.  Mleko.  Jogurt. 
Płatki śniadaniowe. 
Świeże warzywa: np. ogórek, pomidor. 
Napoje: - kawa, herbata – do wyboru, soki – podane w szklanym dzbanku, przynajmniej dwa 
rodzaje, woda mineralna gazowana i niegazowana – podana w szklanym dzbanku lub w 
butelce. 
Dodatki: cukier, mleko, cytryna, masło – dostępne dla każdego uczestnika 
                                      

Obiad składający się przynajmniej z: 

Zupy (co najmniej 350 ml) 
Dania głównego: ziemniaki zamiennie z ryżem , makaronem lub kaszą (co najmniej 200g), 
sztuka mięsa (co najmniej 150g – bez sosu, z sosem 170g) zamiennie z kotletem schabowym 
(co najmniej 150g), rybą (co najmniej 150g), drobiem (co najmniej 150g), warzywami 
gotowanymi oraz zestaw surówek z warzyw sezonowych (co najmniej 200g). 
Napoje: soki; przynajmniej dwa rodzaje w szklanym dzbanku, woda mineralna gazowana i 
niegazowana, podana w szklanym dzbanku lub w butelce. 
Podane gramatury dotyczą produktów po obróbce termicznej. 
Obiad może być dostarczony jako wyporcjowany lub porcjowanie może odbywać się w chwili 
podania obiadu, pod warunkiem zachowania odpowiedniej temperatury dań. 
                                    

Kolacja powinna się składać przynajmniej z: 

Dania głównego podawanego na ciepło. 
Zimnej płyty składającej się z: wędliny (dwa rodzaje), sera (dwa rodzaje), warzyw 
sezonowych, warzyw marynowanych, sałatek itp. 
Pieczywo – dwa rodzaje 
Napoje: kawa, herbata: do wyboru dla Uczestników 
Soki; przynajmniej dwa rodzaje, podane w szklanym dzbanku, 
Woda mineralna gazowana i niegazowana; podana w szklanym dzbanku lub w butelce 

Dodatki: cukier, mleko, cytryna, masło; dostępne dla każdego uczestnika. 

 


