Załącznik nr 1
Zam. 80/2019/US/OPNT/SI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Tytuł zamówienia: Przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w ramach projektu pt. „WarmińskoMazurski Start-up Inkubator” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o
dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 –
„Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
1. CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat zasad i sposobów budowania i zarzadzania zespołami pracowników/ zespołami
projektowymi, motywacja zespołu, delegowanie zadań, weryfikacja efektów pracy.
2. GRUPA DOCELOWA:
Przedsiębiorstwa (MŚP) we wczesnej fazie rozwoju (do 3 lat działalności), prowadzące działalność i zarejestrowane na terenie województwa
Warmińsko-Mazurskiego, które otrzymują wsparcie w ramach przedmiotowego projektu. bezpośrednio uczestnikami szkolenia będą
właściciele firm, osobą zarządzające lub inne osoby mające kluczowe znaczenie w rozwoju firmy.

3. PROGRAM SZKOLENIA:
a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji program szkolenia w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
Zamawiający umożliwia konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści.
b) program szkolenia musi aktywnie angażować uczestników poprzez realizację ćwiczeń, zadań itp.
4. MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie, ul. Trylińskiego 2 10-683 Olsztyn (budynek BK),
Zamawiający zapewni w pełni wyposażoną salę w sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik, ekran). Jeżeli według Wykonawcy do realizacji
przedmiotu zamówienia niezbędny jest dodatkowy sprzęt, wówczas Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego najpóźniej
w dniu podpisania umowy a Zamawiający zapewni dodatkowy sprzęt w miarę swoich możliwości technicznych.
5. TERMINY REALIZACJI SZKOLENIA:
5 - 6 grudnia 2019r.
6. LICZBA UCZESTNIKÓW: 14 osób.
7. LICZBA GODZIN SZKOLENIA:
a) 5.12.2019r. – 8.00-16.00

b) 6.12.2019r. – 8.00-16.00
Przewidziano 3 przerwy w tym 2 x 15 min. 1 x 30 min.
8. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ:
a) przygotować prezentację tematyczną, którą będzie można opublikować na stronie projektu najpóźniej w dniu przeprowadzenia szkolenia.
b) opracowanie materiałów dla uczestników najpóźniej 2 dni przed datą szkolenia.
c) przeprowadzić szkolenie zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu programem.

Data i czytelny podpis Wykonawcy : ………………………………

