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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 06/WER0043/2023  
 
 
 
 
……………………………………..                                       …….…………….. dnia …………… 
Nazwa i adres Oferenta /pieczątka/ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
 I. Dane dotyczące Oferenta:  
 
Imię i nazwisko: ....................................................................................................................  
Adres zamieszkania: ............................................................................................................  
Numer telefonu: …….............................................................................................................  
e-mail: ……….........................................................................................................  
PESEL: .................................................................................................................. 
REGON: ....................................................................................................................  
NIP: ....................................................................................................................  
 
II. Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
Nazwa: Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „GAMA”   
Siedziba: 36-004 Łąka Łukawiec 265G 
NIP: 8133523020  
REGON: 180269515,  
reprezentowane przez: Ewa Koziarz – Prezes Zarządu 
 
III. Usługi edukacyjne i doradztwo psychologiczne indywidualne dla uczestników projektu 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 16 lutego 2023r. do 14 kwietnia 
2023r. usług edukacyjnych dla 55 osób (obywateli Ukrainy, którzy ze względu na atak zbrojny 
Rosji zmuszeni byli opuścić swoje rodzinne strony i zamieszkały na terenie woj. 
podkarpackiego) uczestników  projektu „Razem można więcej” realizowanego w ramach 
grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Przedmiot zamówienia składa się z 5 części: 

A. Kurs „Język polski dla Ukraińców” w formie warsztatów stacjonarnych; 
B. Szkolenie „Instytucje w Polsce” w formie warsztatów stacjonarnych; 
C. Szkolenie „Podstawy poszukiwania pracy w Polsce” w formie warsztatów 

stacjonarnych; 
D. Szkolenie „Pracuję legalnie w Polsce” w formie warsztatów stacjonarnych; 
E. Szkolenie „Wiedza o Polsce” w formie warsztatów stacjonarnych. 

 
CZĘŚĆ A 
Kurs  „Język polski dla Ukraińców” - w formie stacjonarnych warsztatów interaktywnych ( 24 
godz. 8 sesji x 5 godz.); 
Zakres programowy szkolenia musi opierać się na podręczniku pt. „Polski w 4 tygodnie dla 
Ukraińców”, który będzie stanowił materiał dydaktyczny każdego uczestnika kursu. 
Czas realizacji kursu: 
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48 x 5 godz. x 11 grup  
Grupa – średnio 5 osób; 
Termin realizacji: 
rozpoczęcie – 16.01.2023r. 
zakończenie – 16.02.2023r. 
Miejsce realizacji – Rzeszów i Głogów Małopolski. 
 
CZĘŚĆ B 
Szkolenie „Instytucje w Polsce”- w formie stacjonarnych warsztatów interaktywnych ( wykład – 
max 20% czasu+ ćwiczenia indywidualne + dyskusja) - 24 godz. (4 sesje x 6 godz.); 
Zakres programowy szkolenia obejmuje następujące 8 modułów: 

1) System administracyjny w Polsce; 
2) Urząd ds. Cudzoziemców i sprawy związane z legalizacją pobytu; 
3) Tworzenie pism i formularzy urzędowych oraz korespondencja urzędowa; 
4) Załatwianie spraw obywatelskich i społecznych; 
5) Sprawy kryzysowe: policja, postępowania sądowe i sytuacje kryzysowe; 
6) System ochrony zdrowia; 
7) Edukacja w Polsce i sprawy związane z wychowaniem dzieci; 
8) Urząd Pracy i sprawy związane z zatrudnieniem i podatkami. 

Proces dydaktyczny i metody pracy muszą gwarantować możliwość osiągnięcia przez każdego 
uczestnika efektów uczenia się zgodnych z specyfikacją stanowiącą zał. nr 2A do niniejszego 
załącznika (Zestaw nr 1); 
Czas realizacji szkolenia: 
4 x 6 godz. x 11 grup  
Grupa – średnio 5 osób; 
Termin realizacji: 
rozpoczęcie – 13.02.2023r. 
zakończenie – 14.04. 2023r. 
Miejsce realizacji – Rzeszów i Głogów Małopolski . 
 
CZĘŚĆ C 
Szkolenie „Podstawy poszukiwania pracy w Polsce”- w formie stacjonarnych warsztatów 
interaktywnych ( wykład – max 20% czasu+ ćwiczenia indywidualne + dyskusja) - 24 godz. (4 sesje x 
6 godz.); 
Zakres programowy szkolenia obejmuje następujące 8 modułów: 

1) Polski rynek pracy; 
2) Moje decyzje zawodowe i zasoby – badania profilu osobowościowego i zawodowego; 
3) Zwiększanie własnych umiejętności, aby zwiększyć szanse na polskim rynku pracy; 
4) Metody poszukiwania ofert pracy; 
5) Warsztat tworzenia dokumentów aplikacyjnych: CV; 
6) Warsztat tworzenia dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny; 
7) Warsztat przygotowujący do rozmowy o pracę; 
8) Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. 

Proces dydaktyczny i metody pracy muszą gwarantować możliwość osiągnięcia przez każdego 
uczestnika efektów uczenia się zgodnych z specyfikacją stanowiącą zał. nr 2A do niniejszego 
załącznika (Zestaw nr 2); 
Czas realizacji szkolenia: 
4 x 6 godz. x 11 grup  
Grupa – średnio 5 osób; 
Termin realizacji: 
rozpoczęcie – 13.02.2023r. 
zakończenie – 14.04. 2023r. 
Miejsce realizacji – Rzeszów i Głogów Małopolski . 
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CZĘŚĆ D 
Szkolenie „Pracuję legalnie w Polsce”- w formie stacjonarnych warsztatów interaktywnych ( wykład 
– max 20% czasu+ ćwiczenia indywidualne + dyskusja) - 24 godz. (4 sesje x 6 godz.); 
Zakres programowy szkolenia obejmuje następujące 8 modułów: 

1) Praca cudzoziemców w Polsce; 
2) Zwiększanie własnych umiejętności, aby zwiększyć szanse na polskim rynku pracy; 
3) Metody poszukiwania ofert pracy; 
4) Formy zatrudnienia w Polsce i struktura wynagrodzenia; 
5) Wynagrodzenie za pracę i system zabezpieczenia społecznego w Polsce; 
6) System podatkowy w Polsce; 
7) Sytuacje problemowe w pracy i jak sobie z nimi radzić; 
8) Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i praca B2B jako forma optymalizacji 

wobec zatrudnienia. 
Proces dydaktyczny i metody pracy muszą gwarantować możliwość osiągnięcia przez każdego 
uczestnika efektów uczenia się zgodnych z specyfikacją stanowiącą zał. nr 2A do niniejszego 
załącznika (Zestaw nr 3); 
Czas realizacji szkolenia: 
4 x 6 godz. x 11 grup  
Grupa – średnio 5 osób; 
Termin realizacji: 
rozpoczęcie – 13.02.2023r. 
zakończenie – 14.04. 2023r. 
Miejsce realizacji – Rzeszów i Głogów Małopolski . 
 
CZĘŚĆ E 
Szkolenie „Wiedza o Polsce”- w formie stacjonarnych warsztatów interaktywnych ( wykład – max 
20% czasu+ ćwiczenia indywidualne + dyskusja) - 24 godz. (4 sesje x 6 godz.); 
Zakres programowy szkolenia obejmuje następujące 8 modułów: 

1) Najważniejsze informacje o Polsce; 
2) Savoir-vivre; 
3) Wiedza o kulturze Polski; 
4) Wiedza o kulturze i społeczeństwie polskim; 
5) Wiedza na temat społeczeństwa polskiego; 
6) Polityka i gospodarka w Polsce; 
7) Kultura w Polsce; 
8) Lokalna oferta kulturalna. 

Proces dydaktyczny i metody pracy muszą gwarantować możliwość osiągnięcia przez każdego 
uczestnika efektów uczenia się zgodnych z specyfikacją stanowiącą zał. nr 2A do niniejszego 
załącznika (Zestaw nr 1); 
Czas realizacji szkolenia: 
4 x 6 godz. x 11 grup  
Grupa – średnio 5 osób; 
Termin realizacji: 
rozpoczęcie – 13.02.2023r. 
zakończenie – 14.04. 2023r. 
Miejsce realizacji – Rzeszów i Głogów Małopolski . 
 
IV. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia i rozliczenia  
 
Zasady realizacji przedmiotu zamówienia i rozliczenia (dla części A, B, C, D i E) 
Wybrany wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy na wykonanie szkolenia zapoznać się z dokładną dokumentacją szkolenia (w tym dziennikami 
zajęć, materiałami uczestnika itp).  
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Ilekroć w niniejszym dokumencie Zamawiający używa pojęcia „godzina” ma na myśli godziną 
„lekcyjną” tj. 45 min. i jest to podstawa do rozliczeń rzeczowych realizacji umowy na wykonanie 
usługi. Natomiast podstawą rozliczeń finansowych jest godzina zegarowa (60 min.) i 
odpowiednio dla kursu języka polskiego (część A) jest to 30 godz. x 11 grup; dla części B jest to 
18 godz. x 11 grup;  dla części C jest to 18 godz. x 11 grup.; dla części D jest to 18 godz. x 11 
grup; dla części E jest to 18 godz. x 11 grup 
Harmonogram szkoleń będzie przekazywany Wykonawcy co tydzień na kolejny tydzień. 
Wybrany wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wewnętrznej walidacji w formie 
uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego i przekazania jej wyników Zamawiającemu. 
Wybrany wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu niezwłocznie, w formie e-
maila, informacji o każdym uczestniku projektu, który opuszcza szkolenia lub posiada inne zaległości.  
Rozliczenie usług odbywać się będzie po zakończeniu szkolenia dla danej grupy na podstawie 
faktury/rachunku za świadczenie usług. 
Podstawą przyjęcia faktury/rachunku jest protokół odbioru usługi potwierdzający prawidłową jej 
realizację i udokumentowanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół będzie 
sporządzany w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego (miesiąca) realizacji usługi. 
 

 
 

 
 

.................................................................................  
                                                                                                  (data i czytelny podpis Oferenta) 


