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Załącznik nr 1 

SZANSA/ZP/3/2021 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pt. „W sieci bez tajemnic” w ramach modelu wsparcia pt. „Rozwijanie 

kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej” realizowanego na podstawie umowy 

o powierzenie grantu nr WER19SZA0023 przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie 

z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na IV części. 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pt. „W sieci bez tajemnic” w zakresie modułu pn. „ZAJĘCIA 

KOMPUTEROWE” – moduł podstawowy oraz dodatkowo moduł rozszerzony (jeżeli dotyczy) zgodnie z poniższymi 

założeniami: 

a) NAZWA MODUŁU SZKOLENIOWEGO: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

b) TERMIN REALIZACJI: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r. 

(maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia) zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez 

Zamawiającego. 

c) MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ORELEC (z zastrzeżeniem, iż 20 godzin/grupę zajęć będzie 

realizowanych w formie zajęć wyjazdowych w miejsowości wskazanej przez Zamawiającego. Na potrzeby realizacji 

zajęć wyjazdowych Zamawiający zapewnia dla osoby prowadzącej zajęcia ze strony Wykonawcy nocleg i wyżywienie). 

d) MINIMALNY ZAKRES TEMATYCZNY: 

 obsługa komputera od podstaw, 

 obsługa pakietu MS OFFICE, 

 zapoznanie z systemem Android przy użyciu smartfona, 

 użytkowanie i obsługa aplikacji bankowych, m.obywatel,epuap, pue, zapisy do lekarza, itp. 

 bankowość internetowa - jak obsługiwać swoje konto przez Internet nie płacąc przy tym prowizji bankowych oraz 

nie tracić czasu na stanie w długich kolejkach na poczcie, 

 wyszukiwanie informacji w sieci, 

 korzystanie z komunikatorów, np. Messenger, Whatsapp, 

 zakładanie kont mailowych i ich obsługa, 

 edycja cyfrowych zdjęć i wideo, by tworzyć niezapomniane albumy i nagrania, 

 korzystanie z mediów społecznościowych - profil Facebook itp., 

 przygotowanie prezentacji multimedialnych, 

 obsługa aplikacji do wideo-konferencji, spotkań online np. Zoom, 

 umiejętność obsługi i wykorzystywania nośników informacji, 

 tworzenie i katalogowanie dokumentów, 

 podróże i planowanie wypoczynku (mapy, lokalizatory), 

 podstawy zakupów online. 

e) PLANOWANA LICZBA OSÓB: 

 moduł podstawowy: 60 osób (6 grup x 10 osób/grupa), 

 moduł rozszerzony: liczba osób (grup) uzależniona od potrzeb uczestników modelu.  

UWAGA: Moduł rozszerzony, stanowi uzupełnienie tematyki realizowanej w ramach modułu podstawowego. 

f) LICZBA GODZIN SZKOLENIA DLA KAŻDEJ GRUPY (1 godz. = 45 minut): 

 moduł podstawowy: 80 godz./grupa (w tym 20 godz. wyjazdowych) 

 moduł rozszerzający: 40 godz./grupa. 
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CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pt. „W sieci bez tajemnic” w zakresie modułu pn. „PODSTAWY 

FOTOGRFII I EDYCJI ZDJĘĆ” – moduł podstawowy oraz dodatkowo moduł rozszerzony (jeżeli dotyczy) zgodnie 

z poniższymi założeniami: 

a) NAZWA MODUŁU SZKOLENIOWEGO: PODSTAWY FOTOGRAFII I EDYCJI ZDJĘĆ 

b) TERMIN REALIZACJI: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r. 

(maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia) zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez 

Zamawiającego. 

c) MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ORELEC. 

d) MINIMALNY ZAKRES TEMATYCZNY: 

 aparat fotograficzny – funkcje, tryby i ich zastosowania; 

 akcesoria dodatkowe;  

 zdjęcie nieostre i poruszone - czym się różnią, jak je rozpoznać, jak im przeciwdziałać;  

 podstawy filmowania; przekaz, temat fotografii/filmu, nastrój i klimat na fotografii, plener dzienny i nocny – portret 

w plenerze, krajobraz, fotografia architektury, zdjęcia reporterskie; zdjęcia nocne, długie czasy naświetlania, 

 filmowanie – sprzęt przydatny w realizowaniu ww. tematów, 

 użyteczna optyka, sztuczki techniczne i sposoby na uzyskanie lepszego zdjęcia, kadru filmowego, 

 postprocessing, przygotowywanie przekazu dotyczącego wydarzeń i faktów, zgodnego ze specyfiką Internetu, 

i jego rozpowszechnianie za pośrednictwem Internetu (np. portali, blogów, newsletterów, kanałów RSS itp.) do 

szerokiego grona odbiorców. 

e) PLANOWANA LICZBA OSÓB: 

 moduł podstawowy: 60 osób (6 grup x 10 osób/grupa), 

 moduł rozszerzony: liczba osób (grup) uzależniona od potrzeb uczestników modelu.  

UWAGA: Moduł rozszerzony, stanowi uzupełnienie tematyki realizowanej w ramach modułu podstawowego. 

f) LICZBA GODZIN SZKOLENIA DLA KAŻDEJ GRUPY (1 godz. = 45 minut): 

 moduł podstawowy: 60 godz./grupa  

 moduł rozszerzający: 20 godz./grupa 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pt. „W sieci bez tajemnic” pn. „WYTWARZANIE WYROBÓW 

ARTYSTYCZNYCH” – moduł podstawowy oraz dodatkowo moduł rozszerzony (jeżeli dotyczy) zgodnie z poniższymi 

założeniami: 

a) NAZWA MODUŁU SZKOLENIOWEGO: WYTWARZANIE WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH 

b) TERMIN REALIZACJI: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r. 

(maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia) zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez 

Zamawiającego. 

c) MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ORELEC. 

d) MINIMALNY ZAKRES TEMATYCZNY: 

 Decoupage i filcowanie.  

e) PLANOWANA LICZBA OSÓB: 

 moduł podstawowy: 60 osób (6 grup x 10 osób/grupa), 

 moduł rozszerzony: liczba osób (grup) uzależniona od potrzeb uczestników modelu.  

UWAGA: Moduł rozszerzony, stanowi uzupełnienie tematyki realizowanej w ramach modułu podstawowego. 

f) LICZBA GODZIN SZKOLENIA DLA KAŻDEJ GRUPY (1 godz. = 45 minut): 

 moduł podstawowy: 8 godz./grupa  

 moduł rozszerzający: 5 godz./grupa 
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CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pt. „W sieci bez tajemnic” pn. „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI” – moduł 

podstawowy oraz dodatkowo moduł rozszerzony (jeżeli dotyczy) zgodnie z poniższymi założeniami: 

a) NAZWA MODUŁU SZKOLENIOWEGO: BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 

b) TERMIN REALIZACJI: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r. 

(maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia) zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez 

Zamawiającego. 

c) MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ORELEC. 

d) MINIMALNY ZAKRES TEMATYCZNY: 

 unikanie oszustów finansowych zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu,  

 ochrona własnych urządzeń oraz zrozumienie ryzyka i zagrożeń cyfrowych,  

 wiedza dotycząca środków bezpieczeństwa i ochrony, 

 rozumienie dostępnych warunków korzystania z usługi, 

 aktywna ochrona danych osobowych, 

 rozumienie i poszanowanie prywatności innych osób, 
 umiejętność unikania oszustw internetowych, zagrożeń i przemocy wirtualnej. 

e) PLANOWANA LICZBA OSÓB: 

 moduł podstawowy: 60 osób (6 grup x 10 osób/grupa), 

 moduł rozszerzony: liczba osób (grup) uzależniona od potrzeb uczestników modelu.  

UWAGA: Moduł rozszerzony, stanowi uzupełnienie tematyki realizowanej w ramach modułu podstawowego. 

f) LICZBA GODZIN SZKOLENIA DLA KAŻDEJ GRUPY (1 godz. = 45 minut): 

 moduł podstawowy: 10 godz./grupa  

 moduł rozszerzający: 5 godz./grupa 

INFORMACJE DODATKOWE (dotyczą wszystkich części przedmiotu zamówienia od I do IV)): 

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY SZKOLEŃ):  

osoby dorosłe (powyżej 25 roku życia) z niskimi umiejętnościami podstawowymi (cyfrowymi) z obszarów defaworyzowanych 

(wiejskich i/lub małych miast i/lub miast postindustrialnych), w tym z trudnym dostępem do edukacji, w tym z obszarów 

ujętych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowych programach o charakterze terytorialnym 

(Program dla Bieszczad), tj. osoby zamieszkujące na obszarze realizacji projektu (powiat bieszczadzki, gminy: Czarna, 

Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i Solina; powiat sanocki, gmina: Tyrawa Wołoska), który wpisuje 

się w obszar realizacji Programu dla Bieszczad. W trakcie prowadzonych działań rekrutacyjnych preferowane będą osoby 

w wieku 50 lat i więcej. 

ZAŁOŻENIA ORANIZACYJNE: 

a) Każdorazowo szkolenia realizowane na podstawie harmonogramu szkolenia przedstawionego Wykonawcy przez 

Zamawiającego nie później niż trzy dni robocze przed planowanym dniem zajęć. Harmonogram szkolenia będzie 

zawierał m.in. informację dotyczące nazwy szkolenia (modułu szkolenia), miejsca realizacji szkolenia, datę/daty 

realizacji zajęć oraz godziny ich realizacji.  

b) Planuje się realizację szkolenia w zakresie danego modułu szkoleniowego przeciętnie w wymiarze od 4 do 8 godzin 

dydaktycznych dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku jak i w soboty w godzinach od 8:00 do 20:00 w formie 

zajęć stacjonarnych, grupowych.  

UWAGA: W związku z panującą epidemią koronowirusa i związanymi z nią ograniczeniami/obostrzeniami Zamawiający 

w okresie obowiązywania w/w ograniczeń/obostrzeń zastrzega realizację szkoleń w formie mieszanej – oznacza to, że 

wszystkie osoby w ramach zaplanowanych grup szkoleniowych (10 osób/grupę) będą fizycznie obecne w salach 

szkoleniowych, niemniej jednak 4 osoby będą w sali z trenerem, a pozostałe 6 osób będzie przebywało w innych 

salach, do których w czasie rzeczywistym transmitowane będzie szkolenie. Dodatkowo zakłada się, że trener w ramach 

realizacji szkolenia w danym dniu szkoleniowym dla danej grupy będzie zmieniał sale tak, aby każdy z uczestników  
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szkolenia miał możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem. Zamierza się także zaangażować opiekunów 

edukacyjnych jako asystę dla osób znajdujących się w salach w których nie ma trenera, a szkolenie jest transmitowane. 

Równoczesnie Zamawiający informuję, iż w przypadku możliwości realizacji szkoleń w formie pierwotnie założonej 

(stacjonarnie, 10 osób/grupę) niezwłocznie do tjej formy realizacji przedmiotu zamówienia powróci. 

c) Terminy realizacji szkoleń oraz ilość godzin/dzień szkoleniowy uzależnione będą od potrzeb uczestnika/ów szkoleń. 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanych terminów i/lub godzin realizacji przedmiotu 

zamówienia i/lub formy i sposobu prowadzenia zajęć (np. on line/ hybryda) w ramach przedmiotu zamówienia. W takiej 

sytuacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę o nowym terminie realizacji przedmiotu zamówienia i/lub godzinach 

realizacji przedmiotu zamówienia i/lub sposobie prowadzenia zajęć najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym 

terminem realizacji przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 

d) Uczestnicy szkolenia w zakresie tematyki szkolenia określonej dla danej części przedmiotu zamówienia powinni po jego 

zakończeniu nabyć wiedzę/umiejętności określone w ramach zestawu efektów uczenia się przekazanego Wykonawcy 

przez Zamawiającego. 

UWAGA: Zamawiający informuje, że po ukończeniu szkolenia, każdy Uczestnik szkolenia ma możliwość przystąpienia 

do procesu walidacji mającej na celu potwierdzenie podniesienia umiejętności cyfrowych, matematycznych 

i kompetencji społecznych przez uczestników szkolenia. 

e) Zgodnie z założeniami modelu każdy z uczestników modelu (szkoleń) weźmie udział we wszystkich 4 modułach 

podstawowych, a dodatkowo każdy wybierze 2 moduły w wersji rozszerzonej, stąd możliwa jest sytuacja, że 

część modułów będzie realizowana wyłącznie w wersji podstawowej. 

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Celem 

kontroli będzie potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, treścią zapytania ofertowego 

oraz podpisaną umową (pod względem merytorycznym, jakościowym, ilościowym itp.). 

g) Liczba godzin wskazana w opisie przedmiotu zamówienia dla danej części przedmiotu zamówienia stanowi 

maksymalną liczbę godzin. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji mniejszej ilości godzin niż maksymalna, 

a w takiej sytuacji Wykonawca oświadcza, iż nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności 

o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między maksymalną liczbą godzin wskazanych w zapytaniu ofertowym, a liczbą 

rzeczywiście zrealizowanych godzin. Rozliczenie następować będzie zgodnie z rzeczywistym (faktycznym) wykonaniem 

przedmiotu zamówienia tj. ilością faktycznie zrealizowanych godzin zajęć i ceną jednostkową brutto za 1 godzinę zajęć, 

po dokonaniu miesięcznego protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

1. Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem tematycznym szkolenia oraz z uwzględnieniem 

wytycznych/uwag i sugestii ze strony Zamawiającego oraz uczestników szkoleń w tym m.in. w zakresie sposobu/metod 

i form realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Merytorycznego opracowania materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji programu szkolenia i adekwatnych 

do poziomu zaawansowania grupy. 

3. Realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) z uwzględnieniem poziomu komptencji oraz potrzeb osób uczestniczących w szkoleniu, w tym potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami zgodnie z informacjami otrzymanymi od Zamawiającego (jeżeli dotyczy), 

b) przestrzegając zasady równości szans, w tym równości płci w czasie prowadzenia szkoleń w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

c) gwarantujących wysoki poziom jakości świadczonych usług poprzez zachowanie odpowiednich standardów 

i parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami i prawem powszechnie obowiązującym w zakresie 

przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy), 

d) z uwzględnieniem obowiązujących na dzień realizacji przedmiotu zamówienia wymagań/wytycznych ze strony 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego i/lub Ministerstwa Zdrowia i/lub Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji 

Pośredniczącej w związku z pandemią koronawirusa mających związek z realizacją przedmiotu zamówienia. 
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4. Informowania Zamawiającego o odwołaniu zajęć najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia 

zaplanowanych zajęć lub niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć. 

5. Rzetelnego i terminowego prowadzenia dokumentacji przekazanej przez Zamawiająceg dotyczącej realizacji 

przedmiotu zamówienia, np. dziennik zajęć. 

6. Uwzględniania w toku realizacji przedmiotu zamówienia wszelkich uwag i sugestii ze strony Zamawiającego. 


