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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
nr 01/08/2020    

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji warsztatu z zakresu projektowania uniwersalnego 
w ramach Programu Podnoszenia Kompetencji Kadry Dydaktycznej, realizowanego w projekcie  
pn.„Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie”. 

Warsztat obejmuje przeprowadzenie zajęd w wymiarze 24 godzin szkoleniowych1 dla grupy liczącej 
maksymalnie 12 osób.  

1. Cel warsztatu  

Przygotowanie kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach do prowadzenia zajęd ze 
studentami, obejmujących zagadnienia projektowania uniwersalnego (PUN), poprzez: 

 poszerzenie wiedzy na temat założeo, zasad i praktycznych aspektów wdrażania PUN, 

 pogłębienie kompetencji w zakresie kształcenia studentów na temat PUN, w szczególności 
poprzez zastosowania nowoczesnych technologii oraz symulatorów w procesach 
edukacyjnych.  

Dzięki udziałowi w warsztacie kadra dydaktyczna podniesie kompetencje oraz zwiększy swoje szanse 
na rynku pracy. 

Docelowo uczestnicy zostaną zaangażowani w ramach projektu do prowadzenia zajęd dla studentów 
WST w Katowicach zawierających zagadnienia PUN. Kształcenie studentów odbywad się będzie 
w ramach zajęd obieralnych, realizowanych według zmodyfikowanych programów kształcenia na 
kierunkach: Architektura (I st.), Architektura Wnętrz (I i II st.), Wzornictwo (I st.), Budownictwo (I i II 
st.) i Informatyka (I st.).  

Projekt zakłada kształcenie studentów w systemie trzech modułów o odmiennych celach: 

 moduł I - zwiększenie świadomości o potrzebach osób ze szczególnymi potrzebami oraz idei 
PUN, 

 moduł II - poznanie zasad PUN i powiązanych z nimi reguł,  

 moduł III - praktyczne zastosowanie zasad PUN. 

2. Zakładane efekty warsztatu 

Zakładane efekty uczenia się, związane z udziałem członków kadry dydaktycznej w warsztacie, 
w poszczególnych zakresach to: 

a) WIEDZA – uczestnik wie: 

                                                           

1
 Godzina szkolenia rozumiana jest jako 45 min. zegarowych. 
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 Jak uwrażliwiad studentów na pozatechniczne aspekty i skutki wpływu środowiska 
zbudowanego („built environment”) na człowieka o zróżnicowanej sprawności? 

 Jakich odpowiednich technik i narzędzi użyd do przekazywania wiedzy studentom? 
b) UMIEJĘTNOŚCI – uczestnik potrafi: 

 Przekazad studentom wiedzę i umiejętności dotyczące: Jakie ograniczenia w funkcjonowaniu 
wynikają z niepełnosprawności? Jakie bariery generuje przestrzeo, obiekty i ich wyposażenie 
w stosunku do osób o zróżnicowanej sprawności? 

 Dokonywad wspólnie ze studentami analizy przestrzeni/produktu i definiowad podstawowe 
bariery w ich użytkowaniu.  

 Efektywnie wykorzystad umiejętności przekazywania studentom zasad wdrażania PUN w ich 
pracy zawodowej. 

c) KOMPETENCJE SPOŁECZNE – uczestnik jest gotów do działania zgodnie z określonymi 
standardami oraz do samodzielnego poszukiwania rozwiązao zwiększających efektywnośd 
i podnoszących jakośd wykonywanej przez siebie pracy. 

3. Szczegółowe informacje związane z realizacją warsztatu: 

a) Zajęcia prowadzone będą głównie w formule warsztatowej, umożliwiającej włączenie 
uczestników w proces szkoleniowy. Dopuszcza się realizację części programu szkolenia 
w formie wykładowej.  

b) Wymiar warsztatu: 24 godziny szkoleniowe (przez godzinę szkoleniową należy rozumied 45 
min. zegarowych).  

c) Termin i forma organizacji zajęd: 

 Tryb realizacji zajęd będzie dostosowany do potrzeb uczestników. Dopuszcza się 
przeprowadzenie zajęd zarówno w dni robocze jak i w weekendy, w godzinach od 8.00 do 
20.00. 

 Intensywnośd zajęd na jeden dzieo szkolenia będzie wynosid od 4 do 8 godzin szkoleniowych 
w ciągu jednego dnia i zostanie ustalona przez Zamawiającego według preferencji 
uczestników.  

 Szczegółowe termin i godziny zajęd zostaną ustalone przez Zamawiającego z Wykonawcą.  

 Zajęcia odbywad się będą stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego. W uzasadnionych 
przypadkach, po uzyskaniu zgody Zamawiającego lub na jego wniosek, dopuszcza się 
organizację wszystkich lub niektórych zajęd w formie zdalnej. 

d) Uczestnicy warsztatu: 

 Warsztat zostanie zorganizowany dla grup zamkniętej, liczącej minimum 7 osób 
a maksymalnie 12 osób, zrekrutowanej przez Zamawiającego.  

 Uczestnikami będą przedstawiciele kadry dydaktycznej WST w Katowicach, zatrudnieni na 
stanowisku wykładowcy, posiadający luki kompetencyjne w zakresie nauczania PUN. 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych zajęd. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego 
rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.  
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4. Obowiązki Wykonawcy: 

 Zapewnienie co najmniej jednego trenera odpowiedzialnego za przeprowadzenie zajęd, 
spełniającego wymagania określone w pkt IV.4 zapytania ofertowego.  
Zamawiający dopuszcza zmianę trenera/ów jedynie, gdy doświadczenie nowo proponowanej 
osoby będzie takie same lub wyższe od doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego 
w zapytaniu ofertowym (pkt IV.4). 
Wykonawca może dokonad zmiany osoby trenera po wcześniejszym przedstawieniu 
Zamawiającemu informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn 
proponowanej zmiany. Zmiana ta może nastąpid jedynie z uzasadnionych przyczyn losowych. 
Zamawiający zaakceptuje i wyrazi zgodę na zmianę osoby trenera w formie pismnej. 

 Przygotowanie szczegółowego programu warsztatu w podziale na poszczególne dni zajęd, 
w oparciu o minimalny zakres tematyczny wskazany przez Zamawiającego w pkt. 6  
niniejszego SOPZ. Szczegółowy program warsztatu będzie co najmniej opisywad: cele, treści 
i metody zajęd, a także wykorzystywane w trakcie zajęd pomoce/narzędzia i spodziewane 
efekty. 

 Zapewnienie kompletności list obecności (lub innych potwierdzeo udziału uczestników 
w warsztacie w przypadku prowadzenia zajęd w formie zdalnej) oraz innych wymaganych 
dokumentów.  

 Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników warsztatu np. podręczniki, 
skrypty, prezentacje itp.:  

◦ Materiały zostaną przekazane Zamawiającemu do akceptacji przed ich dostarczeniem 
uczestnikom warsztatu.  

◦ Materiały zostaną przekazane w formie elektronicznej (format PDF) i papierowej, 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęd. 

◦ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za zgodnośd merytoryczną oraz aktualnośd 
przekazywanych danych/informacji w materiałach dydaktycznych. 

◦ Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do materiałów 
dydaktycznych przygotowanych przez Wykonawcę na potrzeby zajęd. 

 Zapewnienie niezbędnych pomocy dydaktycznych, zgodnie z programem zajęd, w tym 
materiałów piśmienniczych (w przypadku zajęd stacjonarnych). 

 Zweryfikowanie nabycia kompetencji przez uczestników warsztatu: 

◦ Opracowanie wzoru pre- i posttestu w odniesieniu do przedmiotu warsztatu, ich 
zrealizowanie oraz dostarczenie Zamawiającemu wraz z opracowaniem wyników 
w formie raportu poszkoleniowego. 

◦ Termin pretestu – najpóźniej w pierwszym dniu zajęd.  

◦ Termin i forma posttest – maksymalnie w terminie do 3 dni od zakooczenia zajęd, 
w formie wewnętrznego egzaminu.  

◦ Przeprowadzenie weryfikacji w oparciu o 5-stopniową skalę - wymagany jest wzrost 
kompetencji uczestników o minimum 1 poziom w 5-stopniowej skali (poziom 1 - 
poważne braki, poziom 2- uczący się, poziom 3 - efektywny, poziom 4 - zaawansowany, 
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poziom 5 – ekspercki). Weryfikacja obejmie nabycie kompetencji w zakresie i według 
wzorca określonego w pkt. 2 niniejszego SOPZ. 

 Przygotowanie zaświadczeo o ukooczeniu warsztatu (wzór zaświadczenia zostanie 
przekazany Zamawiającemu do akceptacji przed wydaniem zaświadczeo uczestnikom 
warsztatu).  

 Zapewnienie obsługi organizacyjnej oraz dokumentacyjnej warsztatów zgodnie 
z wymaganiami dokumentowania warsztatów realizowanych w ramach projektów 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej obejmującymi odpowiednio: dzienniki zajęd, 
listy obecności, oświadczenia o odbiorze materiałów szkoleniowych, oświadczenia o odbiorze 
zaświadczeo uczestnictwa w warsztacie, oświadczenia o korzystaniu z przerwy 
kawowej/lunchu itp.: 

◦ dzienniki zajęd obejmowad będą wykaz zrealizowanych tematów wraz ze wskazaniem 
osób prowadzących i podpisami potwierdzającymi realizację zajęd przez 
trenera/trenerów, 

◦ oświadczenia o korzystaniu z przerwy kawowej/lunchu mogą stanowid integralną częśd 
listy obecności. 

 Zapewnienie w każdym dniu zajęd poczęstunku dla uczestników zajęd w formie przerwy 
kawowej. W ramach przerwy kawowej Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika zajęd co 
najmniej: kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski 
typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce. Dodatkowo w przypadku organizacji zajęd 
w wymiarze co najmniej 6 godzin szkoleniowych Wykonawca zagwarantuje lunch dla każdego 
uczestnika zajęd, który obejmie co najmniej dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój.  
W przypadku organizacji zajęd w formie zdalnej koszty zapewnienia usługi cateringowej nie 
będą wliczone do kosztu za realizację usługi. W przypadku organizacji warsztatu w formie 
zdalnej Wykonawca obowiązany jest pomniejszyd koszt organizacji warsztatu dla grupy 
szkoleniowej o koszty związane z zapewnieniem usługi cateringowej tj. odjąd od kosztu 
organizacji warsztatu dla grupy szkoleniowej koszty zapewnienia lunchu i/lub przerw 
kawowych, których liczba uzależniona jest od długości, sposobu organizacji warsztatu i liczby 
jego uczestników. Stawka za zapewnienie lunchu (oferowany w przypadku, gdy szkolenie 
trwa dłużej niż 6 godz. zajęciowych na jeden dzieo szkoleniowy) i przerwy kawowej 
(oferowany w przypadku, gdy szkolenie trwa dłużej niż 4 godz. zajęciowe na jeden dzieo 
szkoleniowy) za uczestnika, która zostanie odjęta od łącznego kosztu organizacji warsztatu 
dla grupy szkoleniowej w przypadku zajęd zdalnych, zostanie wyszczególniona w formularzu 
oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.  

 Zagwarantowanie niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby organizacji zajęd 
w formie zdalnej. Wymóg odnosi się do zabezpieczenia sprzętu i oprogramowania jedynie po 
stronie Wykonawcy i nie dotyczy uczestników zajęd. Wykonawca obowiązany jest 
zorganizowad zajęcia zdalne z wykorzystaniem ogólnodostępnego oprogramowania, tak aby 
Uczestnicy zajęd nie musieli ponosid dodatkowych kosztów z tytułu udziału w warsztacie.  

 Prowadzenie dokumentacji realizacji umowy na wzorach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 Oznakowanie wszelkich materiałów i pomocy dydaktycznych przygotowanych przez 
Wykonawcę, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 
spójności 2014–2020 w zakresie informacji i promocji (wersja dla umów podpisanych od 
1 stycznia 2018 r.). 
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 Wykorzystanie na potrzeby zajęd materiałów, pomocy dydaktycznych oraz innych narzędzi 
spełniających wymogi uniwersalnego projektowania i wytyczne do programów UE, w tym 
Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. 

 Dostarczenie Zamawiającemu nagrao z zajęd, w przypadku realizacji zajęd w formie zdalnej 
(Wykonawca jest obowiązany w tym zakresie do zabezpieczenia po swojej stronie 
obowiązków wynikających z postanowieo Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1) w odniesieniu do osób realizujących usługę po stronie Wykonawcy, w 
tym uzyskanie zgód na rejestrowania nagrania zawierającego wizerunek osób 
zaangażowanych do realizacji zamówienia).     

 Dostarczenie dokumentów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z poniższym 
harmonogramem: 

◦ Maksymalnie 5 dni roboczych przez rozpoczęciem zajęd (forma elektroniczna) - 
szczegółowy program zajęd.  

◦ Maksymalnie do 3 dni roboczych przed ich wykorzystaniem w trakcie zajęd (forma 
elektroniczna):  

▪ wzory pre- i posttestów wraz z kluczem odpowiedzi,  

▪ wszelkie materiały i pomoce dydaktyczne.   

◦ Maksymalnie do 5 dni roboczych po zrealizowaniu warsztatu (forma elektroniczna oraz 
papierowa):  

▪ kompletne i podpisane dzienniki zajęd,  

▪ uzupełnionych przez uczestników zajęd pre- i posttestów oraz ankiety ewaluacyjne, 

▪ kompletne list obecności lub inne potwierdzenia udziału uczestników w warsztacie w 
przypadku prowadzenia zajęd w formie zdalnej, 

▪ wymagane oświadczenia o odbiorze materiałów szkoleniowych, o odbiorze 
zaświadczeo uczestnictwa w warsztacie, o korzystaniu z przerwy kawowej/lunchu, 

▪ raport poszkoleniowy obejmujący informacje na temat organizacji zajęd, poruszonej 
tematyki warsztatów oraz analizę wyników pre- i posttestów, a także ankiet 
ewaluacyjnych.   

▪ kopie zaświadczeo dla uczestników warsztatu. 

 Wsparcie  realizacji ewaluacji przez Zamawiającego, tj. w przypadku zajęd:  

◦ stacjonarnych – przekazanie Uczestnikom ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie 
z wytycznymi uzyskanymi przez Zamawiającego, a następnie zebranie uzupełnionych 
przez Uczestników ankiet i dostarczenie ich kompletu Zamawiającemu,  

◦ zdalnych – zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej umożliwiającej 
przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej (np. udostępnienie ankiety ewaluacyjnej w formie 
elektronicznej wraz z posttestem), a następnie zebranie uzupełnionych przez 
Uczestników ankiet i dostarczenie ich kompletu Zamawiającemu. 
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 Umożliwienie Zamawiającemu przedstawienia projektu zmodyfikowanych programów 
kształcenia, które zostały opracowane w projekcie.  

 Zapoznanie się z założeniami projektu „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie” 2 
oraz Konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 - Projektowanie Uniwersalne3, 
w szczególności załącznikiem nr 13 do Regulaminu Konkursu - Modele projektowania 
uniwersalnego.  

5. Obowiązki Zamawiającego: 

 Przeprowadzenie rekrutacji do udziału w warsztacie. 

 Przekazywanie Wykonawcy listy uczestników szkolenia/warsztatu nie później niż 2 dni 
robocze przed terminem ich rozpoczęcia. 

 Zapewnienie sal do prowadzenia zajęd - w przypadku organizacji zajęd w formie stacjonarnej. 

 Przekazanie Wykonawcy projektu zmodyfikowanych programów kształcenia oraz innych 
koniecznych informacji na temat projektu „Klucz do dostępności - Uniwersalne 
projektowanie” na potrzeby organizacji zajęd.  

6. Minimalny zakres tematyczny warsztatu: 

 Projektowanie uniwersalne (PUN) – geneza, idea, założenia i główne zasady. 

 Użytkownicy PUN.  

 Akty prawne i dokumenty odnoszące się do zagadnieo związanych z dostępnością i PUN 
o zasięgu międzynarodowym i krajowym. 

 Inne podstawowe pojęcia powiązane z PUN (m.in. dyskryminacja,  zasady równości szans 
i niedyskryminacji). 

 PUN a projektowanie User Experience. 

 Praktyczne aspekty zastosowania PUN: 

◦ świat przyjazny dla każdego – obszary dostępności a PUN, 

◦ przegląd obowiązujących standardów w zakresie dostępności, 

◦ metody oceny dostępności i funkcjonalności przestrzeni/produktu w odniesieniu do PUN, 

◦ przykłady stosowanych rozwiązao PUN w odniesieniu do zróżnicowanych potrzeb 
użytkowników, w tym wynikających z typu niepełnosprawności (np. audiodeskrypcja, 
transkrypcja tekstowa, WCAG, systemy znajdowania drogi, tyflografika), 

◦ innowacje i o rozwiązania technologiczne wspierające PUN. 

 Codziennośd wśród barier - niepełnosprawnośd jako zagadnienie w PUN: 

◦ definicja i rodzaje niepełnosprawności, 

◦ przyczyny i konsekwencje niepełnosprawności, 

◦ bariery i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności,  

◦ różnice pomiędzy osobą z niepełnosprawnością a osobą o szczególnych potrzebach, 

                                                           
2 http://www.wst.com.pl/projekty_unijne/klucz_dostepnosci 
3 https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34359&L=64 

http://www.wst.com.pl/projekty_unijne/klucz_dostepnosci
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34359&L=64
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◦ włączenie osób z niepełnosprawnością w proces PUN – przykładowe dane 
antropometryczne dotyczące osób z niepełnosprawnościami (np. zasięgi osoby 
poruszającej się na wózku, zasięgi osoby poruszającej się z laską z psem przewodnikiem 
itp.). 

 Dobre praktyki krajowe i zagraniczne z zakresu wdrażania PUN – analiza przypadków. 

 Rola uczelni wyższych w upowszechnianiu zasad równości szans i niedyskryminacji oraz 
założeo PUN. 

 Praktyczne aspekty kształcenia studentów na temat PUN: 

◦ cele i formy zajęd, 

◦ zakładane efekty kształcenia i weryfikacja ich nabycia przez studentów, 

◦ treści kształcenia, 

◦ efektywne metody kształcenia, 

◦ przegląd przydatnych pomocy dydaktycznych, 

◦ efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

 Dobre praktyki krajowe i zagraniczne z zakresu kształcenia na temat PUN – analiza 
przypadków. 

 Etyka zawodowa w kontekście PUN. 

 Prezentacja wyboru literatury i innych źródeł informacji na temat PUN.  
 

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia minimalnego zakresu tematycznego warsztatu o inne 
zagadnienia, które są istotne z punktu widzenia problematyki zajęd i uzyskania przez uczestników 
niezbędnych kompetencji do kształcenia studentów w zakresie PUN. 
  
Poszerzony zakres tematyczny będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego poprzez 
akceptację szczegółowego programu warsztatu zaproponowanego przez Wykonawcę. Zamawiający 
może wnieśd uwagi do ww. propozycji programu warsztatu.  
 
 

Członkowie Komisji Wyboru Wykonawców: Zatwierdził: 

……………………………………..…………………………. 
 

……………………………………..…………………………. ……………………………………..………………………… 

……………………………………..…………………………. 
 

 

 


