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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch zdalnych szkoleń na tematy:  „Budowanie silnego 

i zaangażowanego zespołu” oraz „Delegowanie zadań” z uwzględnieniem w obu tematach zagadnień 

związanych z organizacją pracy zdalnej.  

 

Szczegółowy zakres zadań: 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia dwóch zdalnych szkoleń dla interesariuszy LPRES. 

Spotkania odbędą się w formie telekonferencji na platformie Zoom lub innej o podobnej funkcjonalności. 

Spotkania mają na celu zapoznanie uczestników z tematyką zarządzania zespołem w zakresie 

budowania silnego i zaangażowanego zespołu oraz delegowania zadań. Do  wykonawcy należy 

przygotowanie materiału merytorycznego  do prezentowania podczas spotkań. Program szkolenia 

powinien zawierać następujące zagadnienia:  

1. Temat 1 - Budowanie silnego i zaangażowanego zespołu  - budowanie zespołu jako proces, główne 

wyzwania w trakcie budowania zespołu, warunki pracy zespołowej, dysfunkcje pracy zespołowej i 

metody radzenia sobie z nimi, rozwijanie motywacji i zaangażowania w zespole. Organizacja pracy 

zdalnej na platformach internetowych,  utrzymanie relacji w zespole.  

2. Temat 2 – Delegowanie zadań – główne przeszkody w delegowaniu, cele i poziomy delegowania, 

sposoby delegowania i przyjmowania zadań. Organizacja pracy zdalnej na platformach internetowych, 

utrzymanie skuteczności działania i relacji w zespole.  

Szkolenia prowadzone będą w formule on-line na platformie ZOOM lub innej i  będą trwały po ok.4 godz. 

każde. Szkolenie będzie obejmować wykład, dyskusję, zadania warsztatowe grupowe i indywidualne. 

Zleceniobiorca zlecenia gwarantuje chętnym uczestnikom szkolenia indywidualne konsultacje po około 

30 minut na osobę w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu  szkoleń.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania w przygotowanych materiałach logo projektu „Efekt 

synergii”, logo promocyjne województwa lubuskiego, znak Funduszy Europejskich, znak Unii Europejskiej 

oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego –  

Lubuskie 2020. Szablony prezentacji oraz logotypy przekaże Zamawiający po podpisaniu umowy.  

 

Odbiorcy usługi: 

Odbiorcami usługi są interesariusze LPRES.  W szkoleniach będzie uczestniczyło po 30 osób w każdym. 

Za rekrutację uczestników szkoleń odpowiada Zleceniodawca. 

 

Termin i miejsce świadczenia usługi: 

Spotkania odbędą  się w terminie nie później niż do 15.12. 2020 r. w formie telekonferencji. Zleceniodawca 

zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji usługi.  O konkretnych terminach i miejscach 



 

  

 

   

spotkań Zleceniodawca będzie informował minimum 7 dni przed  planowanym spotkaniem. Wszystkie 

koszty zawierają się w wynagrodzeniu eksperta. 

Wymiar godzinowy świadczonej usługi: 

Każde spotkanie obejmuje 6 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna zajęć jest równa 45 min.) 

 

Szczegółowe wymogi dotyczące Zleceniobiorcy: 

• doświadczenie w prowadzeniu spotkań on-line – realizacja co najmniej 5 szkoleń   

• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, spotkań, warsztatów na temat zarządzania zespołem – 

realizacja co najmniej 5 szkoleń 

• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru ekonomii społecznej  - realizacja co najmniej 5 

szkoleń  

 

 

 

 

 


