
L.p. Nazwa i opis szkolenia Ilość osób

Wartość netto za 

przeszkolenie 1 

osoby

Wartość brutto 

za przeszkolenie 

1 osoby

Vat

Wartość netto za 

przeszkolenie 

wszystkich osób 

Wartość brutto za 

przeszkolenie 

wszystkich osób 

1

Szkolenie „Wypalenie zawodowe i stres” 

- liczba osób 135 (w tym 70 osób – pracownicy z grupy administracyjno-biurowej i 65 osób – pracownicy 

z grupy gospodarczej).

- podział na grupy do 12 osób

- 1 dzień szkoleniowy 1 osoby wynosi 4h

Wymagania co do osoby prowadzącej szkolenie:

- szkolenia prowadzone będą przez absolwentów kierunków medycznych lub absolwentów kierunku zdrowie publiczne,

- posiadająca min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z przedmiotowego tematu.

Minimalny zakres programu, wg. którego realizowane będzie szkolenie:

- Szkolenie będzie miało charakter praktyczny i warsztatowy. 

- Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy na temat wypalenia zawodowego, stresu, jego funkcji oraz technik relaksacyjnych, będzie zawierało informację dotyczące asertywności, a także techniki umiejętnego 

podnoszenia poziomu efektywności i skuteczności pracy.

- Na szkoleniu pracownicy/pracownice nauczą się metod radzenia sobie ze stresem, niwelowania jego negatywnych efektów i przekształcania w pozytywny bodziec motywujący do działania, a także dowiedzą się 

o czynnikach motywacyjnych, komunikacji i właściwego podejścia do wykonywanych zadań w pracy (m.in. Definicja i objawy stresu oraz jego źródła w miejscu pracy, Zarządzanie czasem i zadaniami, 

Asertywność w pracy z trudnym klientem, Wypalenie zawodowe – definicja, symptomy, sposoby radzenia sobie z wypaleniem, Techniki relaksacji, metody redukcji stresu oraz usuwania napięć w miejscu pracy). 

Dodatkowo, specjalista prowadzący szkolenie może ująć w programie inne istotne z jego punktu widzenia zagadnienia.

Całkowita cena brutto za przeszkolenie 1 osoby powinna zawierać: 

usługę, materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne, wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, zapewnienie przerwy kawowej, koszt dojazdu do siedziby Wnioskodawcy, indywidualną pomoc/konsultacje 

dla pracowników z przedmiotowego tematu w przypadku takich potrzeb.

Część 1 zamówienia: luty-lipiec 2021 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. Dokładny termin poszczególnych szkoleń zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy. Zamawiający 

dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie usługi o czas trwania tych okoliczności, w 

zakresie wszystkich części.  

Miejsce realizacji zamówienia:

Część 1  zamówienia: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, ul. Bony 1/3, ul. Mickiewicza 12 42-200 Częstochowa 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia. 

Za cenę oferty uważać się będzie całkowitą cenę brutto za przeszkolenie 1 osobę (łącznie z należnym podatkiem VAT).

135 23%

2

Szkolenie „Sposoby radzenia sobie z agresją pacjentów i ich rodzin” 

- liczba osób 208 z grupy medycznej;

- podział na grupy do 12 osób;

- 1 dzień szkoleniowy wynosi 4h;

Wymagania co do osoby prowadzącej szkolenie:

- szkolenia prowadzone będą przez absolwentów kierunków medycznych lub absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

Minimalny zakres programu, wg którego realizowane będzie szkolenie:

- Szkolenie będzie miało charakter praktyczny i warsztatowy. 

- Szkolenie ma na celu zwiększenie znajomości praw i obowiązków pacjenta, a także przepisów prawa podczas wykonywania swojej pracy. Szkolenie zapewni pracownikom wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz 

ułatwi wykorzystanie dostępnych środków ochrony (m.in. Podstawowe zasady kontaktu z pacjentem, zasady organizacji własnego otoczenia w celu ograniczenia agresji, źródła agresji, zaburzenia psychiczne a 

agresja i przemoc, opracowanie planu postępowania mającego na celu ułatwienie pracy z osobą agresywną, umiejętność zachowania w sytuacjach trudnych, przeprowadzenie ćwiczeń radzenia sobie w 

przypadkach gróźb i/lub agresji m.in.:  sposób  rozmawiania, podejście do osób wybuchowych, itp.)

Całkowita cena brutto za przeszkolenie 1 osoby powinna zawierać: 

usługę, materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne, wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, zapewnienie przerwy kawowej, koszt dojazdu do siedziby Wnioskodawcy, indywidualną pomoc/konsultacje 

dla pracowników z przedmiotowego tematu w przypadku takich potrzeb. Dodatkowo, specjalista prowadzący szkolenie może ująć w programie inne istotne z jego punktu widzenia zagadnienia.

Część 2 zamówienia: luty-lipiec 2021 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. Dokładny termin poszczególnych szkoleń zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy.Zamawiający 

dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie usługi o czas trwania tych okoliczności, w 

zakresie wszystkich części.  

Miejsce realizacji zamówienia:

Część 2 zamówienia: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, ul. Bony 1/3, ul. Mickiewicza 12 42-200 Częstochowa 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia. 

Za cenę oferty uważać się będzie całkowitą cenę brutto za przeszkolenie 1 osobę (łącznie z należnym podatkiem VAT).

208 23%

……………………………………………………………….

(podpis/pieczątka osoby upoważnionej)

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………
(nazwa i adres firmy)

Projekt pn.„ERGONOMIA W MOIM MIEJSCU PRACY” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoo

………………………………………………………
miejscowość, data

Oszacowanie wartości zadania "Działania szkoleniowo-edukacyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie"


