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Załącznik nr 1 

SZANSA/ZP/1/2021 

„DIAGNOZA – przeprowadzenie diagnozy zgodnie z opracowanym modelem” 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia diagnozy zgodnie z opracowanym modelem w oparciu o opracowane 

dokumenty (narzędzia), w związku z realizacją 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 III części.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia diagnozy zgodnie z opracowanym modelem w oparciu o opracowane 

dokumenty (narzędzia). 

Założenia organizacyjne:  

a) Planowana liczba osób objętych diagnozą: 20  

b) Planowana łączna liczba godzin: 40, przeciętnie 2 godziny/osobę – obejmuje również czas opracowania 

indywidualnego raportu dla diagnozowanej osoby. 

c) Sposób organizacji: 20 osób x przeciętnie 2 godziny/osobę. 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia diagnozy zgodnie z opracowanym modelem w oparciu o opracowane 

dokumenty (narzędzia). 

Założenia organizacyjne:  

a) Planowana liczba osób objętych diagnozą: 20  

b) Planowana łączna liczba godzin: 40, przeciętnie 2 godziny/osobę – obejmuje również czas opracowania 

indywidualnego raportu dla diagnozowanej osoby 

c) Sposób organizacji: 20 osób x przeciętnie 2 godziny/osobę. 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia diagnozy zgodnie z opracowanym modelem w oparciu o opracowane 

dokumenty (narzędzia). 

Założenia organizacyjne:  

a) Planowana liczba osób objętych diagnozą: 40  

b) Planowana łączna liczba godzin: 80, przeciętnie 2 godziny/osobę – obejmuje również czas opracowania 

indywidualnego raportu dla diagnozowanej osoby 

c) Sposób organizacji: 40 osób x przeciętnie 2 godziny/osobę. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
dotyczy wszystkich części zamówienia (od I do III) 

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY DIAGNOZY):  

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. 
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MIEJSCE i TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Miejsce: Siedziba Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady": Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne. 

Termin: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.04.2021 r. (maksymalny termin 

realizacji przedmiotu zamówienia).  

Przedmiot zamówienia może być realizowany w trybie dziennym w dni od poniedziałku do soboty pomiędzy godz. 8.00-20.00 

zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Zamawiającego. Harmonogram wskazujący datę/daty/godziny realizacji 

przedmiotu zamówienia, planowaną ilość osób, Zamawiający przedstawi Wykonawcy nie później niż 2 dni robocze przed 

terminem realizacji przedmiotu zamówienia.  

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

zamówienia i/lub osób objętych diagnozą. W takiej sytuacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę o nowym terminie realizacji 

przedmiotu zamówienia i/lub godzinach realizacji przedmiotu zamówienia i/lub ilości osób do diagnozy najpóźniej na 1 dzień 

roboczy przed planowanym terminem realizacji przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń 

z tego tytułu. 

W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO: 

1. Wzięcia udziału w szkoleniu/instruktażu dot. procesu przeprowadzenia diagnozy. 

Celem szkolenia/instruktażu jest: 

1) Zapoznanie ekspertów realizujących proces diagnozy z: 

a) planowanym projektem, jego celami i zakresem merytorycznym; 

b) procesem diagnozy i jego dokumentacją oraz wymaganiami dotyczącymi diagnozy; 

c) obowiązkami oraz szczegółowymi zadaniami ekspertów; 

d) potencjalnymi problemami/trudnościami przy przeprowadzaniu diagnozy i sposobami ich rozwiązania; 

2) Omówienie przyjętych metod diagnozy. 

3) Omówienie celów i narzędzi do diagnozy. 

4) Przećwiczenie przeprowadzenia wybranych elementów procesu diagnozy. 

UWAGA: Zrealizowane szkolenie/instruktaż ma na celu m.in. 

1. Zapewnić wymagany zakres prowadzonej diagnozy. 

2. Zapewnić uzyskanie powtarzalności (jednolitości) procesu diagnozy w wykonaniu różnych ekspertów. 

3. Zapewnić powtarzalność pod względem jakości diagnozy prowadzonej przez danego eksperta w stosunku do 

poszczególnych osób które będzie diagnozował. 

2. Realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) w oparciu o opracowane dokumenty (narzędzia) dotyczące diagnozy stanowiące załącznik numer 3 do niniejszego 

zapytania i wytyczne Zamawiającego. UWAGA: Każdorazowo diagnoza kończy się opracowaniem raportu 

indywidualnego dla każdej diagnozowanej osoby, struktura raportu zgodnie z opracowanym wzorem,  

b) z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z informacjami otrzymanymi od Zamawiającego 

(jeżeli dotyczy),  

c) przestrzegając zasady równości szans, w tym równości płci w czasie prowadzenia diagnozy,  

d) w sposób 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),  

e) z przestrzeganiem standardów etyki zawodowej,  

f) z zachowaniem staranności, obiektywizmu, w ściśle określonym przez Zamawiającego zakresie i zgodnie 

z przyjętymi przez Zamawiającego procedurami, 

g) z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi na dzień realizacji przedmiotu 

zamówienia wymaganiami/wytycznymi/zaleceniami 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. 

3. Zachowania poufności informacji dotyczących uczestników diagnozy pozyskanych w procesie diagnozy. 

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


