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PROJEKT UMOWY
Zawarta w dniu (dd-mm-rrrr) w Warszawie pomiędzy:
Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON
015528910, reprezentowanym przez (imię i nazwisko osoby reprezentującej), zwanym w dalszej części
Umowy „Zamawiającym”,
a
nazwa i dane firmy – zwanym dalej „Wykonawcą”.
Do umowy („Umowa”) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), gdyż wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości
30 000 EURO, zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Paragraf 1
1.

Przedmiotem Umowy jest Przygotowanie i przeprowadzenie projektu szkoleniowego pt. „Doskonalenie
komunikacji i współpracy zespołowej, w oparciu o identyfikację stylów myślenia i działania FRIS®”, dla
pracowników wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.

2.

Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić projekt szkoleniowy, o którym mowa w ust.1, zgodnie z:
1)
2)
3)
4)

harmonogramem projektu, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy;
celami i programem warsztatów FRIS®, które stanowią załącznik nr 2 do Umowy;
celami i programem warsztatów doskonalących FRIS®, stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy;
cennikiem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.

Paragraf 2
1.

Projekt szkoleniowy zostanie przeprowadzony w okresie kwiecień/maj – grudzień 2020 r., zgodnie z
harmonogramem projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

2.

Wykonawca zapewnia do realizacji przedmiotu Umowy minimum dwóch trenerów, z których jeden będzie
pełnił rolę wiodącą tj. będzie pełnił nadzór merytoryczny nad każdym etapem projektu szkoleniowego, będzie
uczestniczył w jego kluczowych etapach, oraz będzie odpowiedzialny za poprawną realizację przedmiotu
zamówienia („trener wiodący”), a drugi trener będzie pełnił rolę wspierającą, której zakres będzie uzgadniany
stosownie do bieżących potrzeb pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

3.

Projekt szkoleniowy zostanie przeprowadzony przez następujących trenerów: (imiona i nazwiska trenerów).

4.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trenera przez Wykonawcę, w sytuacjach losowych, niezależnych
od Wykonawcy.

5.

W przypadku określonym w ust. 4, Wykonawca musi zgłosić propozycję trenera spełniającego wymogi nie
mniejsze niż uprzednio zaproponowany trener oraz przedłożyć biogram trenera wraz z dokumentami
potwierdzającymi jego kwalifikacje, najpóźniej 3 dni robocze przed danym działaniem zawartym
w harmonogramie projektu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

6.

Zmiana trenera przez Wykonawcę wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego.

7.

Terminy realizacji poszczególnych działań wskazanych w harmonogramie projektu, stanowiącym załącznik nr
1 do Umowy, mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy.

8.

W przypadku określonym w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do akceptacji Zamawiającemu
propozycję nowego terminu realizacji poszczególnych działań projektu.
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Paragraf 3
Zakres realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:
1. przygotowanie i przeprowadzenie, wspólnie z Zamawiającym, spotkania informacyjnego dla
pracowników Urzędu uczestniczących w projekcie szkoleniowym, opartym na metodzie FRIS®;
2. przekazanie dostępu do elektronicznego kwestionariusza FRIS® pracownikom Urzędu
(indywidualny dostęp dla każdej osoby badanej), przeprowadzenie badania kwestionariuszowego
i przygotowanie raportu indywidualnego dla każdego uczestnika badania (w wersji elektronicznej
i papierowej);
3. przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych pt. „Komunikacja i współpraca
w zespole, z wykorzystaniem stylów myślenia i działania FRIS®” – odrębnie dla dyrektorów
i kierowników, z podziałem na departamenty i odrębnie dla pracowników, z podziałem na wydziały/biura
w ramach departamentów („warsztaty FRIS®”), z możliwością przeprowadzenia warsztatu
indywidualnego, w przypadku takiej potrzeby;
4. przygotowanie raportów zespołowych dla kierowników poszczególnych wydziałów/biur oraz
przeprowadzenie konsultacji indywidualnych, podczas których dany raport zespołowy zostanie
przekazany i omówiony przez trenera z właściwym kierownikiem wydziału/biura, biorącym udział
w projekcie szkoleniowym;
5. przygotowanie raportów zespołowych dla dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów,
oraz przeprowadzenie konsultacji indywidualnych, podczas których dany raport zespołowy zostanie
przekazany i omówiony przez trenera z właściwym dyrektorem/zastępcą dyrektora departamentu,
biorącym udział w projekcie szkoleniowym;
6. przygotowanie raportu zbiorczego dla dyrektora i zastępców dyrektora każdego departamentu
biorącego udział w warsztatach FRIS®, zawierającego m.in. informacje statystyczne, ogólne wnioski
z przeprowadzonego projektu oraz rekomendacje dotyczące rozwoju zespołów w danym departamencie,
a następnie przekazanie i omówienie go na spotkaniu, wspólnie z dyrektorem i zastępcami dyrektora
danego departamentu;
7. przeprowadzenie dodatkowych grupowych warsztatów doskonalących FRIS® (follow-up) dla
kierowników, dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych, którzy znają już
metodologię FRIS® (grupa ta nie bierze udziału w działaniach opisanych w pkt 1-6), pt. „Zarządzanie
zespołem zgodnie ze stylami myślenia i działania FRIS®” („warsztaty doskonalące FRIS®”),
z możliwością przeprowadzenia warsztatu indywidualnego w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;
8. przygotowanie raportu podsumowującego całość projektu szkoleniowego dla Zamawiającego
oraz omówienie go na spotkaniu z Sekretarzem Województwa – Dyrektorem Urzędu i/lub Zastępcą
Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Kadr i Płac.
Paragraf 4
1. Cele spotkania informacyjnego, o którym jest mowa w paragrafie 3 pkt 1, zostaną zrealizowane w sposób
następujący:
1) wprowadzenie uczestników w tematykę i przedstawienie celu wdrożenia metody FRIS® w Urzędzie,
z odniesieniem do dotychczasowych doświadczeń w organizacji, przedstawienie zespołu trenerskiego
Wykonawcy (część prowadzi przedstawiciel Zamawiającego);
2) przedstawienie głównych korzyści płynących z przystąpienia do badania i warsztatów opartych na
metodzie FRIS® , z perspektywy pracownika, kierownika, zespołu oraz z poziomu Urzędu (część
prowadzą trenerzy z ramienia Wykonawcy);
3) omówienie kwestii formalnych i etycznych, związanych z dobrowolnością, poufnością badania, ochroną
danych osobowych (część prowadzą: przedstawiciel Zamawiającego oraz trenerzy);
4) przedstawienie ramowego harmonogramu projektu, omówienie kwestii formalnych, w tym związanych
z potwierdzaniem swojej zgody na uczestnictwo w badaniu (część prowadzi przedstawiciel
Zamawiającego);
5) sesja pytań i odpowiedzi (część prowadzą: przedstawiciel Zamawiającego i trener/trenerzy ze strony
Wykonawcy).
2. Spotkanie informacyjne odbędzie się w sali zapewnionej przez Zamawiającego, w siedzibie Urzędu
w Warszawie, z podziałem na grupy, w dwóch różnych terminach uzgodnionych przez Zamawiającego
i Wykonawcę, zgodnie z harmonogramem projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
3. Uczestnikami spotkania informacyjnego będą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, łącznie ok.120-140 osób, w podziale na dwie grupy (2 x ok. 60-70 osób).
4. Spotkanie informacyjne będzie trwało ok. 1 godziny zegarowej, w przypadku każdej z grup, o których

Strona 2 z 18

OR-KP-III.2403.35.1.2020.BA
mowa w ust. 3.
5. Przed spotkaniem informacyjnym Wykonawca opracuje prezentację *.ppt w zakresie zgodnym
z celami spotkania informacyjnego określonymi w ust. 1 oraz z uwzględnieniem informacji, które Wykonawca
i Zamawiający uznają za istotne przed spotkaniem informacyjnym i przekaże Zamawiającemu w wersji
elektronicznej, do akceptacji przed spotkaniem informacyjnym, zgodnie z harmonogramem projektu
stanowiącym załącznik nr do Umowy.
6. W przypadku uwag Zamawiającego do przedstawionej prezentacji, Wykonawca jest zobowiązany je
uwzględnić i przesłać prezentację do ponownej akceptacji, minimum 2 dni robocze przed terminem spotkania
informacyjnego, chyba że Zamawiający i Wykonawca dojdą do porozumienia o innym terminie.
7. Prezentacja, która zostanie wykorzystana podczas spotkania informacyjnego, zostanie przekazana
Zamawiającemu w formie elektronicznej wraz z klauzulą: „Materiał informacyjny przeznaczony wyłącznie do
użytku służbowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do opublikowania ww. materiałów na intranetowej stronie Urzędu.

Paragraf 5
1. Przed warsztatami FRIS®, o których mowa w paragrafie 3 pkt 3, Wykonawca przeprowadzi badanie
kwestionariuszowe FRIS® dla wskazanych przez Wykonawcę pracowników, którzy będą uczestniczyli
w warsztatach. Kwestionariusz FRIS® będzie stanowił podstawę dla dalszych działań szkoleniowych,
w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Zastosowanie kwestionariusza FRIS® umożliwi:
1) zidentyfikowanie dominującego stylu myślenia i stylu działania każdego pracownika biorącego udział
w projekcie szkoleniowym, w zakresie m.in. potrzeb pracownika w obszarze przetwarzania informacji,
preferowanego podejścia do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, określenia typów zadań
najbardziej satysfakcjonujących i naturalnych dla danej osoby;
2) określenie mocnych stron i obszarów rozwojowych każdego uczestnika badania kwestionariuszowego
FRIS®, w kontekście pełnionej przez niego roli w zespole (pracownika/kierownika/zastępcy dyrektora
departamentu/dyrektora departamentu).
2. Kwestionariusz FRIS® oraz jego wyniki zostaną wykorzystane w celach rozwojowych, dla wsparcia
pracowników Urzędu oraz zespołów uczestniczących w projekcie szkoleniowym, w doskonaleniu współpracy,
komunikacji i postawy wzajemnego szacunku wobec indywidualnych różnic.
3. Badanie kwestionariuszowe FRIS® zostanie przeprowadzone łącznie dla minimalnie 100 maksymalnie 140
pracowników wybranych komórek organizacyjnych Urzędu, w formie elektronicznej, w sposób następujący:
1) Wykonawca, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, prześle link dostępowy do kwestionariusza
FRIS® każdemu pracownikowi Urzędu uczestniczącemu w projekcie szkoleniowym, na podstawie
informacji przekazanej przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem projektu stanowiącym
załącznik nr 1 do Umowy;
2) na podstawie wypełnionych kwestionariuszy, Wykonawca przygotuje raporty indywidualne dla
uczestników badania w wersji elektronicznej i papierowej, w celu przekazania ich w dniu warsztatów
FRIS® (wersja papierowa przekazywana przez trenera bezpośrednio danemu uczestnikowi) oraz po
warsztatach FRIS® (wersja elektroniczna, zaszyfrowana hasłem, przekazywana bezpośrednio na adres
mailowy danego uczestnika), w standardzie metodologii FRIS®, zgodnie z harmonogramem projektu
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

Paragraf 6
1. Wykonawca zrealizuje, dla pracowników Urzędu wskazanych przez Zamawiającego, warsztaty FRIS®,
o których mowa w paragrafie 3 pkt 3, w podziale na grupy (wydziały/biura poszczególnych departamentów),
z zakresu praktycznego wykorzystania modelu FRIS® i prezentowanych przez pracowników stylów myślenia
i działania.
2. Warsztaty FRIS® zostaną zrealizowane w terminach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
zgodnie z harmonogramem projektu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
3. Warsztaty FRIS® zostaną przygotowane i przeprowadzone zgodnie z celami i programem warsztatów FRIS®,
stanowiącymi załącznik nr 2 do Umowy oraz zgodnie z następującymi założeniami:
1) w warsztatach FRIS® uczestniczyć będzie łącznie do 140 pracowników Urzędu;
2) warsztaty będą organizowane odrębnie dla pracowników (z podziałem na wydziały/biura) oraz odrębnie
dla kierowników, dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, z podziałem na departamenty,
w ramach minimalnie 1 maksymalnie 12 grup warsztatowych ( w tym dwie grupy dla kadry kierowniczej),
liczących do 16 osób w jednej grupie;
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3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)
13)

14)

miejscem warsztatów FRIS® będzie sala szkoleniowa zapewniona przez Zamawiającego, w siedzibie
Urzędu;
Materiały szkoleniowe zostaną przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi Zamawiającego;
Wykonawca prześle Zamawiającemu do akceptacji materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, przed
warsztatami FRIS®, zgodnie z harmonogramem projektu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że jakość i zawartość merytoryczna materiałów
szkoleniowych nie jest wystarczająca, Wykonawca zobowiązany jest w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym, dokonać zasugerowanych zmian i przesłać materiały do ostatecznej akceptacji, zgodnie
z harmonogramem projektu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi warsztatu materiały szkoleniowe w wersji drukowanej
i elektronicznej;
wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi warsztatu materiały piśmiennicze tj. notes i długopis;
Zamawiający otrzyma w dniu szkolenia dodatkowy egzemplarz materiałów szkoleniowych w wersji
drukowanej.
wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej opatrzone klauzulą:
„Materiały szkoleniowe wyłącznie do użytku służbowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie”, w celach ewidencyjnych;
Na podstawie list uczestników przesłanych przez Zamawiającego, Wykonawca przygotuje dla
wszystkich uczestników zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które będą zawierały co najmniej: imię
i nazwisko uczestnika, program, informację o terminie szkolenia oraz liczbie godzin dydaktycznych;
Zaświadczenia zostaną przygotowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w wersji kolorowej
(oryginały) wraz z czarno-białą kopią, zgodnie z harmonogramem projektu stanowiącym załącznik nr 1
do Umowy.
Wykonawca dostarczy zaświadczenia dla uczestników wraz ww. kopiami, w wersjach papierowych,
w dniu warsztatów.
Na koniec każdego dnia warsztatów, Wykonawca przekaże uczestnikom warsztatów ankietę oceniającą,
której treść uzgodni z Zamawiającym przed warsztatami i której wyniki uwzględni w raporcie zbiorczym
oraz podsumowującym.
W przypadku takiej potrzeby, trener FRIS® z ramienia Wykonawcy, przeprowadzi indywidualny, trwający
3 godziny warsztat konsultacyjny dla pracownika Urzędu, który z powodów losowych nie miał możliwości
uczestniczyć w warsztacie grupowym FRIS®.

Paragraf 7
1. Na podstawie wyników badania kwestionariuszowego FRIS®, Wykonawca:
1) przygotuje minimalnie 1 maksymalnie 12 raportów zespołowych dla wskazanych przez Zamawiającego
kierowników wydziałów/biur, uczestniczących w projekcie szkoleniowym, zgodnie z paragrafem 3 pkt 4;
2) przygotuje minimalnie 1 maksymalnie 5 raportów zespołowych dla wskazanych przez Zamawiającego
dyrektorów i zastępców dyrektorów uczestniczących w projekcie szkoleniowym, zgodnie z paragrafem
3 pkt 5.
2. Raporty zespołowe dla kierowników wydziałów/biur, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będą zawierać wyniki
członków danego zespołu, którzy wzięli udział w badaniu kwestionariuszowym FRIS® - tj. danego kierownika
wydziału/biura i jego bezpośrednich podwładnych oraz wskazówki dla kierownika, pomocne w efektywnym
zarządzaniu zespołem o określonym układzie stylów myślenia i działania, w tym:
1) mapę potencjału zespołu – zestawienie wyników wszystkich członków zespołu (w oparciu o wyniki
kwestionariusza FRIS®);
2) analizę potencjału zespołu (w oparciu o wyniki kwestionariusza FRIS®);
3) dane opisowe, z których wynika w jaki sposób członkowie zespołu:
a) określają cele i jakich rezultatów oczekują;
b) zdobywają i interpretują informacje;
c) podejmują decyzje;
d) angażują innych we własne działania;
e) wyrażają opinie;
f) podejmują działania w obliczu problemów;
4) wskazówki dla kierownika, w jaki sposób może podnieść skuteczność zarządzania zespołem poprzez
właściwe delegowanie zadań i dopasowanie ich do predyspozycji członków zespołu;
5) opis czynników wpływających na motywację i zaangażowanie pracowników, na efektywność ich
działania oraz na atmosferę pracy.
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3. Raport zespołowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, będzie przekazywany kierownikowi
wydziału/biura, który uczestniczył w projekcie szkoleniowym, bezpośrednio przez trenera FRIS®, jedynie
w wersji papierowej i omawiany przez trenera podczas konsultacji indywidualnych z kierownikiem danego
zespołu, bez możliwości wglądu osób trzecich w wyniki zawarte w ww. raporcie oraz bez możliwości
udostępniania osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie elektronicznej, wyników imiennych zawartych w
raporcie zespołowym.
4. W ramach konsultacji indywidualnych, o których mowa w ust. 3, nastąpi przekazanie kierownikowi
wydziału/biura, przez trenera FRIS®, wskazówek dotyczących m.in. najbardziej efektywnych sposobów
zarządzania zespołem pracowników, udzielania informacji zwrotnej i planowania zadań w zespole,
z uwzględnieniem stylów myślenia i działania pracowników oraz wsparcie kierownika w zaplanowaniu działań
do wdrożenia w ramach wykorzystania metody FRIS w podnoszeniu jakości komunikacji i współpracy
w zespole.
5. Konsultacje indywidualne z kierownikami wydziałów/biur, o których mowa w ust. 3, będą trwały około 1,5
godziny zegarowej każde i odbędą się w sali zapewnionej przez Zamawiającego, w siedzibie Urzędu
w Warszawie, w terminie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem
projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
6. Raporty zespołowe dla dyrektorów/zastępców dyrektorów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będą przygotowane
indywidualnie dla każdego dyrektora/zastępcy dyrektora departamentu i będą zawierać wyniki danego
dyrektora/zastępcy dyrektora oraz jego bezpośrednich podwładnych tj:
1) w przypadku dyrektora departamentu – wyniki opisujące styl myślenia i działania kierowników podległych
danemu dyrektorowi departamentu jak również wyniki opisujące styl myślenia i działania zastępcy
dyrektora danego departamentu i pracowników bezpośrednio podległych danemu dyrektorowi
departamentu, jeśli występują;
2) w przypadku zastępcy dyrektora departamentu - wyniki opisujące styl myślenia i działania kierowników
wydziałów/biur podległych danemu zastępcy dyrektora departamentu;
3) w przypadku zarówno dyrektora jak i zastępcy dyrektora departamentu - wskazówki pomocne
w efektywnym zarządzaniu danym zespołem kierowników, przygotowane pod względem struktury,
w sposób analogiczny do struktury raportu zespołowego opisanej w ust. 2 pkt 1-5.
7. Raporty zespołowe dla dyrektorów/zastępców dyrektora departamentu, o których mowa w ust.1 pkt 2 oraz
ust. 6, zostaną przekazane dyrektorom/zastępcom dyrektora departamentu uczestniczącym w projekcie
szkoleniowym, bezpośrednio przez trenera FRIS®, jedynie w wersji papierowej i omówione przez trenera
FRIS® podczas indywidualnych konsultacji z danym dyrektorem/zastępcą dyrektora danego departamentu,
bez możliwości wglądu osób trzecich w wyniki zawarte w ww. raporcie oraz bez możliwości udostępniania
osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie elektronicznej wyników imiennych zawartych w raporcie zespołowym.
8. W ramach konsultacji indywidualnych, o których mowa w ust. 7, nastąpi przekazanie danemu
dyrektorowi/zastępcy dyrektora, przez trenera FRIS®, wskazówek dotyczących m.in. najbardziej efektywnych
sposobów zarządzania zespołem kierowników i wspierania kierowników w ich roli, z uwzględnieniem stylów
myślenia i działania, przekazanie wniosków i rekomendacji trenera dotyczących sposobu zarządzania
i motywowania pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem relacji dyrektor/zastępca dyrektora
departamentu – kierownik wydziału/biura.
9. Konsultacje indywidualne dla dyrektorów/zastępców dyrektorów departamentów, o których mowa w ust. 7 i 8,
będą trwały około 1,5 godziny zegarowej każde i odbędą się w sali szkoleniowej lub pokoju zapewnionej/nym
przez Zamawiającego, w siedzibie Urzędu, w Warszawie, w terminie uzgodnionym przez Wykonawcę
i Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem projektu.

Paragraf 8
1.

2.

Na podstawie wyników badania kwestionariuszowego FRIS® oraz na podstawie informacji przekazanych przez
Zamawiającego zgodnie z harmonogramem projektu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, Wykonawca,
zgodnie z paragrafem 3 pkt 6, przygotuje dla wskazanych przez Zamawiającego dyrektorów i zastępców
dyrektorów departamentów uczestniczących w projekcie szkoleniowym, raporty zbiorcze, które:
1) zostaną omówione podczas spotkań z informacją zwrotną, prowadzonych przez trenera FRIS®,
w terminie zgodnym z harmonogramem projektu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
2) zostaną uwzględnione w raporcie podsumowującym, o którym mowa w paragrafie 3 pkt 8, zgodnie z
harmonogramem projektu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu maksymalnie 2 odrębne raporty zbiorcze (po 1 raporcie
zbiorczym dla danego departamentu).
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3.

4.

5.

Raport zbiorczy dla departamentu powinien stanowić źródło informacji na temat przebiegu projektu
szkoleniowego w odniesieniu do danego departamentu, wniosków, efektów, rekomendacji dla departamentu
oraz powinien zawierać następujący zakres informacji:
1) nazwę i cel projektu;
2) harmonogram zrealizowanych działań w odniesieniu do danego departamentu;
3) informację o liczbie i terminach przeprowadzonych działań dla pracowników wydziałów/biur oraz
kierowników wydziałów/biur i dyrektorów/zastępców dyrektorów danego departamentu;
4) ogólne podsumowanie efektów warsztatów FRIS®/spotkań konsultacyjnych, w których wzięli udział
pracownicy departamentu;
5) opis/prezentację modelu FRIS®;
6) informację o liczbie uczestników warsztatów;
7) harmonogram i program warsztatów FRIS®;
8) wyniki statystyczne tj. liczbowe zestawienie stylów myślenia i działania w poszczególnych zespołach
w departamencie;
9) wnioski i rekomendacje trenera dotyczące jak najlepszego wykorzystania potencjału w związku
z określonym zróżnicowaniem stylów myślenia i działania w departamencie.
Raport zbiorczy dla danego departamentu będzie przekazywany:
1) dyrektorowi i zastępcom/zastępcy dyrektora departamentu, bezpośrednio przez trenera FRIS® , w wersji
papierowej, podpisanej przez Wykonawcę, na spotkaniu z informacją zwrotną z dyrekcją departamentu
(w maksymalnie 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla danego dyrektora/zastępcy dyrektora
departamentu), a następnie w wersji elektronicznej po spotkaniu, na wskazane przez Zamawiającego
adresy mailowe ww. dyrektorów/zastępców dyrektorów departamentów;
2) Wydziałowi Szkoleń i Rozwoju Kompetencji w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej (w jednym
egzemplarzu), podpisanej przez Wykonawcę, w celach ewidencyjnych, zgodnie z harmonogramem
projektu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
Spotkania z informacją zwrotną dla dyrektorów oraz zastępców dyrektorów departamentów, o których mowa
w ust. 4 pkt 1 będą trwały około 1 godziny zegarowej każde i odbędą się w siedzibie Urzędu w Warszawie,
w sali zapewnionej przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego,
zgodnie z harmonogramem projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
Paragraf 9

1.

2.
3.

Wykonawca zrealizuje warsztaty doskonalące FRIS®, o których mowa w paragrafie 3 pkt 7, dla kierowników
wydziałów/biur, koordynatora wieloosobowego stanowiska oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów
departamentów, wskazanych przez Zamawiającego.
Terminy warsztatów doskonalących FRIS® zostaną uzgodnione przez Wykonawcę i Zamawiającego, zgodnie
z harmonogramem projektu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
Warsztaty doskonalące FRIS® zostaną zrealizowane zgodnie z celami i programem warsztatów
doskonalących FRIS® stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy oraz zgodnie z następującymi założeniami:
1) w warsztatach doskonalących FRIS® wezmą udział wyłącznie pracownicy Urzędu, którzy poznali już
metodologię FRIS® i otrzymali wyniki badania kwestionariuszowego FRIS® w ramach warsztatów
realizowanych w Urzędzie w ubiegłych latach – łącznie około 20 osób;
2) warsztaty doskonalące FRIS® będą organizowane w podziale na maksymalnie 2 grupy warsztatowe
miejscem warsztatów doskonalących FRIS® będzie sala szkoleniowa zapewniona przez
Zamawiającego: w siedzibie Urzędu w Warszawie;
3) wykonawca przygotuje i zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników, w sposób analogiczny jak
w przypadku warsztatów FRIS® tj. w sposób opisany w paragrafie 6 ust. 3 pkt 4-9;
4) zaświadczenia dla uczestników warsztatów doskonalących FRIS® zostaną przygotowane i przekazane
w sposób analogiczny jak w przypadku warsztatów FRIS® tj. w sposób opisany w paragrafie 6 ust. 3
pkt 10-12.
5) Ankieta oceniająca warsztaty doskonalące zostanie przekazana uczestnikom analogicznie jak w
przypadku warsztatów FRIS® tj. w sposób opisany, tj. w sposób opisany w paragrafie 6 ust. 3 pkt 13.
Paragraf 10
1. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu raport podsumowujący, o którym mowa w paragrafie
3 pkt 8, który będzie dokumentować przebieg wszystkich etapów projektu szkoleniowego jak również
stanowić źródło informacji na temat jego efektów oraz punkt odniesienia podczas spotkania
podsumowującego, zawierając w szczególności:
1) cele projektu oraz cele i programy warsztatów (w tym również warsztatów doskonalących FRIS®);
2) terminy warsztatów;
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3)
4)

liczbę uczestników warsztatów;
zestawienie wyników ankiet oceniających warsztaty FRIS® oraz warsztaty doskonalące FRIS®,
z interpretacją wyników i jakościową analizą zbiorczą;
5) podsumowanie całego projektu od strony efektów, zarówno na poziomie uczestników jak i organizacji,
tj. dane statystyczne i opisowe – jakościowe przeanalizowane, zinterpretowane w odniesieniu do:
a) celów projektu szkoleniowego, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego;
b) celów ogólnych i szczegółowych warsztatów FRIS® – zgodnie z celami i programem warsztatów
FRIS® stanowiącymi załącznik nr 2 do Umowy;
c) celów ogólnych i szczegółowych warsztatów doskonalących FRIS®, zgodnie z celami i programem
warsztatów doskonalących FRIS®, stanowiącymi załącznik nr 2 do Umowy;
6) wnioski jakościowe i rekomendacje na przyszłość związane z doskonaleniem komunikacji i współpracy
między pracownikami, kierownikami i dyrekcją poszczególnych departamentów.
2. Wykonawca prześle Zamawiającemu do akceptacji treść raportu podsumowującego (zbiorczą analizę
realizacji projektu wraz z podsumowaniem jego efektów) w wersji elektronicznej, w terminie zgodnym
z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy:
1) raport będzie przygotowany w sposób poprawny merytorycznie, logicznie, stylistycznie i językowo,
z dbałością o estetykę graficzną (w wersji kolorowej), przejrzysty od strony struktury, układu tekstu
i treści;
2) Wykonawca zapewni jedno godzinne spotkanie robocze z pracownikami/pracownikiem Wydziału
Szkoleń i Rozwoju Kompetencji, podczas którego zostanie omówiona zawartość raportu
podsumowującego, przekazane zostaną ewentualne uwagi do raportu oraz doprecyzowana zostanie
agenda spotkania podsumowującego;
3) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że jakość i zawartość merytoryczna raportu
podsumowującego nie jest wystarczająca, Wykonawca zobowiązany jest w terminie zgodnym
z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, dokonać zasugerowanych zmian i przesłać
ostateczny raport podsumowujący Zamawiającemu;
4) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ostateczną wersję raportu podsumowującego, zaakceptowaną
uprzednio przez Zamawiającego, w wersji elektronicznej oraz papierowej (podpisanej przez
Wykonawcę) w terminie zgodnym z ustalonym harmonogramem projektu stanowiącym załącznik nr 1 do
Umowy.
3. po przekazaniu ostatecznej wersji raportu podsumowującego, o którym mowa w ust.1, Wykonawca spotka
się z Zamawiającym w celu omówienia rezultatów przeprowadzonego projektu oraz informacji zawartych w
raporcie podsumowującym, w terminie zgodnym z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
4. spotkanie podsumowujące, o którym mowa w ust. 3, będzie trwało około 1 godziny zegarowej.
Paragraf 11
1.

Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy,
w łącznej wysokości nie większej niż……………... zł brutto (słownie złotych: ……………………….. 00/100).

2.

Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, tj. przeprowadzenia przez
Wykonawcę projektu szkoleniowego, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 1, płatne będzie przez
Zamawiającego po realizacji przez Wykonawcę działań określonych w paragrafach 3-10, w trzech częściach,
zgodnie z faktycznie przeprowadzonym zakresem działań, na podstawie cennika stanowiącego załącznik
nr 4 do Umowy, w następujący sposób:
1) I część – płatna po realizacji działań zawartych w pkt I-XIV harmonogramu projektu stanowiącego
załącznik nr 1 do Umowy, zrealizowanych zgodnie z paragrafem 4-8 Umowy;
2) II część – płatna po realizacji działań zawartych w pkt XXV-XXVIII harmonogramu projektu stanowiącego
załącznik nr 1 do Umowy, zrealizowanych zgodnie z paragrafem 9 Umowy;
3) III część – płatna po realizacji działań zawartych w pkt XV-XXIV oraz pkt XXIX-XXXII harmonogramu
projektu stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie z paragrafem 4-8 i 10 Umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, będzie wypłacone na podstawie faktur wystawionych po
realizacji trzech kolejnych części przedmiotu Umowy, zgodnie z ust. 2, w terminie 14 dni od dostarczenia
prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę.
Faktury, o których mowa w ust. 4, zostaną wystawione zgodnie z poniższymi danymi:
1) Nabywca usługi: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-3940;
2) Płatnik/Odbiorca faktury: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
W treści faktur powinien być wskazany numer Umowy.

3.

4.

5.
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Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia
przelewu do banku prowadzącego jego rachunek.
Paragraf 12

1.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w paragrafie 1 ust.1, Zamawiający zobowiązuje się
do:
1) bieżącego informowania Wykonawcy o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na realizację zadań
wynikających z przedmiotu Umowy;
2) zapewnienia miejsca i warunków do przeprowadzenia spotkania informacyjnego w siedzibie
Zamawiającego lub salach szkoleniowych na terenie Warszawy, w tym odpowiedniego wyposażenia:
rzutnika, laptopa, flipcharta;
3) zapewnienia miejsca i warunków do przeprowadzenia warsztatów, konsultacji indywidualnych oraz
spotkań w siedzibie Zamawiającego lub salach szkoleniowych na terenie Warszawy, w tym
odpowiedniego wyposażenia: rzutnika, laptopa, flipcharta.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany:
1) liczby uczestników warsztatów FRIS® oraz grup warsztatowych, o których mowa w paragrafie 3 pkt 3
i paragrafie 6 ust. 3 pkt 1 i 2;
2) liczby uczestników warsztatów i grup warsztatowych w ramach warsztatów doskonalących FRIS®,
o których mowa w paragrafie 3 pkt 7 i w paragrafie 9 ust. 3 pkt 1 i 2;
3) liczby odbiorców raportów zespołowych/uczestników konsultacji indywidualnych, o których mowa
w paragrafie 7 ust. 1 pkt 1 i 2; w szczególności wynikającej ze zmiany statusu zatrudnienia, zgłoszonej
przez pracownika nieobecności lub braku dobrowolnej zgody pracownika na uczestniczenie w działaniach
związanych z przeprowadzeniem badania kwestionariuszowego FRIS®, opisanych w paragrafie 5
Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie trwania projektu szkoleniowego, planowanych
terminów warsztatów, konsultacji indywidualnych i spotkań, w przypadku trudności organizacyjnotechnicznych niezależnych od Zamawiającego (w tym kwestii związanych z miejscem organizacji warsztatu
i/lub nieprzewidzianą niedostępnością uczestników warsztatów, konsultacji indywidualnych i spotkań).
Paragraf 13
1.

2.

3.

4.

Z momentem przekazania Zamawiającemu raportów indywidualnych określonych w paragrafie 3 pkt 2 oraz
w paragrafie 5 ust. 3 pkt 2, Wykonawca udziela odbiorcom raportów, o których mowa w paragrafie 5
ust. 3 pkt 2, licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na korzystanie z tych materiałów na następujących
polach eksploatacji:
1) wprowadzania materiałów do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych oraz
wewnętrznej sieci komputerowej na użytek służbowy pracowników Urzędu będących odbiorcami
raportów;
2) zwielokrotniania materiałów dowolną techniką, w tym też wyświetlania, w celu ich wykorzystania przez
pracowników Zamawiającego w celach służbowych.
Z momentem przekazania Zamawiającemu raportów zespołowych określonych w paragrafie 7, Wykonawca
udziela odbiorcom raportów, o których mowa w paragrafie 7 ust. 3 i 7, licencji niewyłącznej na czas
nieoznaczony na korzystanie z wersji papierowej danego raportu, w celu jego wykorzystania służbowego.
Z momentem przekazania Zamawiającemu raportów zbiorczych, o których mowa w paragrafie 8,
Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na korzystanie z wersji
elektronicznej i papierowej raportów, w celu ich wykorzystania służbowego, na następujących polach
eksploatacji:
1) wprowadzania materiałów do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych oraz
wewnętrznej sieci komputerowej na użytek służbowy pracowników Urzędu będących odbiorcami
raportów;
2) zwielokrotniania materiałów dowolną techniką, w tym też wyświetlania, w celu ich wykorzystania przez
pracowników Zamawiającego w celach służbowych.
Z momentem przekazania Zamawiającemu raportu podsumowującego, o którym mowa w paragrafie 10,
Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na korzystanie z wersji
elektronicznej i papierowej danego raportu, w celu jego wykorzystania służbowego, na następujących polach
eksploatacji:
1) wprowadzania materiałów do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych oraz
wewnętrznej sieci komputerowej na użytek służbowy pracowników Urzędu będących odbiorcami
raportów;
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2)

5.

6.
7.

zwielokrotniania materiałów dowolną techniką, w tym też wyświetlania, w celu ich wykorzystania przez
pracowników Zamawiającego w celach służbowych.
Z momentem przekazania Zamawiającemu prezentacji i materiałów szkoleniowych, o których mowa
w paragrafie 4 ust. 7, paragrafie 6 ust. 3 pkt 4-6 i 8 oraz paragrafie 9 ust. 3 pkt 3 Umowy, Wykonawca udziela
Zamawiającemu licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na korzystanie ww. prezentacji i materiałów na
następujących polach eksploatacji:
1) wprowadzania raportów do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych oraz
wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu;
2) zwielokrotniania materiałów dowolną techniką w tym też wyświetlania, w celu ich wykorzystania przez
pracowników Zamawiającego w celach służbowych.
Udzielenie licencji niewyłącznej do korzystania z raportów, prezentacji i materiałów szkoleniowych,
o której/których mowa w ust. 1-5, następuje w ramach wynagrodzenia określonego w paragrafie 11 ust. 1.
Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy osobom trzecim tych części przedmiotu Umowy, których treść
odnosi się bezpośrednio do Zamawiającego i jego pracowników.
Paragraf 14

Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Umowie powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
Paragraf 15 (jeśli dotyczy)
1. Nie później niż w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić (minimum na czas trwania
realizacji przedmiotu Umowy) przynajmniej dwie osoby, które spełniają warunki klauzuli społecznej,
deklarowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie z dnia (data).
2. Wykonawca w dniu podpisania Umowy i na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie obowiązywania
umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie osób wskazanych
w ust. 1.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać w szczególności: określenie Wykonawcy, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie czynności, które wykonują osoby zatrudnione wraz ze wskazaniem liczby
tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia określonego
w Paragrafie 11 ust. 1 w przypadku nieudokumentowania na wezwanie Zamawiającego, że zatrudnienie osób
wskazanych w ust. 1 jest kontynuowane w ramach przedmiotu Umowy.

Paragraf 16
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia stanowiącego
równowartość wynagrodzenia za 1 grupę warsztatową w ramach realizowanych warsztatów FRIS®, o których
mowa w paragrafie 6 Umowy, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, za nienależyte
wykonanie części przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, polegające w szczególności na:
1) rozpoczęciu warsztatów FRIS® po ustalonej godzinie (wskazanej w celach i programie warsztatów FRIS®,
stanowiących załącznik nr 2 do Umowy) z winy Wykonawcy;
2) zakończeniu warsztatów FRIS® przed planowaną godziną (wskazaną w celach i programie warsztatów
FRIS®, stanowiących załącznik nr 2 do Umowy) z winy Wykonawcy;
3) przekazaniu Zamawiającemu materiałów szkoleniowych, o których mowa w paragrafie 6 ust. 3 pkt 4-6
w terminie niezgodnym z harmonogramem projektu, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy, z winy
Wykonawcy;
4) przekazaniu Zamawiającemu zaświadczeń, o których mowa w paragrafie 6 ust. 3 pkt 12, w terminie
niezgodnym z harmonogramem projektu, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy, z winy Wykonawcy.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia stanowiącego
równowartość wynagrodzenia za 1 grupę warsztatową w ramach realizowanych warsztatów doskonalących,
o których mowa w paragrafie 9 Umowy, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, za
nienależyte wykonanie części przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, polegające w szczególności na:
1) rozpoczęciu warsztatów doskonalących FRIS® po ustalonej godzinie (wskazanej w celach
i programie warsztatów doskonalących FRIS®, stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) z winy Wykonawcy;
2) zakończeniu warsztatów doskonalących przed planowaną godziną (wskazaną w celach i programie
warsztatów doskonalących FRIS®, stanowiących załącznik nr 3 do Umowy) z winy Wykonawcy;
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3) nieprzekazaniu Zamawiającemu materiałów szkoleniowych zgodnie z paragrafem 9 ust. 3 pkt 3, w terminie
zgodnym z harmonogramem projektu, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy, z winy Wykonawcy;
4) nieprzekazaniu Zamawiającemu zaświadczeń zgodnie z paragrafem 9 ust. 3 pkt 4, w terminie zgodnym
z harmonogramem projektu, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy, z winy Wykonawcy.
3.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego
równowartość wynagrodzenia za jeden raport zbiorczy dla departamentu, zgodnie z cennikiem stanowiącym
załącznik nr 4 do Umowy, za nienależyte wykonanie części przedmiotu Umowy, polegające w szczególności
na przekazaniu raportu zbiorczego o którym mowa w paragrafie 3 pkt 6 oraz paragrafie 8 Umowy, niezgodnie
z harmonogramem projektu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, z winy Wykonawcy.

4.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia stanowiącego
równowartość wynagrodzenia za jeden raport podsumowujący zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr
4 do Umowy, za nienależyte wykonanie części przedmiotu Umowy, polegające w szczególności na
przekazaniu raportu podsumowującego, o którym mowa w paragrafie 3 pkt 8 oraz paragrafie 10 Umowy,
niezgodnie z harmonogramem projektu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, z winy Wykonawcy.

5.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego
w paragrafie 11 ust. 1 za niewykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy, polegające w szczególności
na:
1)

nieprzeprowadzeniu warsztatów FRIS®, o których mowa w paragrafie 3 pkt 3 oraz w paragrafie 6 Umowy,
z winy Wykonawcy;
2) nieprzeprowadzeniu warsztatów doskonalących FRIS®, o których mowa w paragrafie 3 pkt 7 oraz
w paragrafie 9 Umowy, z winy Wykonawcy;
3) nieprzekazaniu raportu /raportów zbiorczych, o którym/których mowa w paragrafie 3 pkt 6
oraz w paragrafie 8 Umowy;
4) nieprzekazaniu raportu podsumowującego, o którym mowa w paragrafie 3 pkt 8 oraz w
paragrafie 10 Umowy.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego
w paragrafie 11 ust. 1, w przypadku naruszenia paragrafu 13 ust. 7.
7.

Kary umowne, o których mowa w ust.1-6, podlegają sumowaniu.

8.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
kary umowne.

9.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

10. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-6, nie mają zastosowania w przypadku, gdy niewykonanie
lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności wynikających z działania siły wyższej.
Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec.
W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać zamieszki, działania władz państwowych, wojnę oraz
działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź.
Paragraf 17
1. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art. 24 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, z późn. zm.; dalej zwanego
RODO) posiada środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie zgodności przetwarzania
danych osobowych z przepisami RODO.
2. Szczegółowe kwestie dotyczące powierzenia przetwarzania danych zostały określone w umowie powierzenia
przetwarzania danych (nr umowy).
Paragraf 18
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że fakt zawarcia Umowy, dane go identyfikujące, w zakresie
nazwy/imienia i nazwiska oraz wynagrodzenia określonego w paragrafie 11 ust. 1 Umowy, stanowią informację
publiczną i mogą być udostępniane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U.2019, poz.1429 t.j.) na co wyraża on zgodę.
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Paragraf 19
Zamawiający informuje Wykonawcę, że:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany
System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 – System Zarządzania Jakością, PN-EN
ISO 14001:2015-09 – System Zarządzania Środowiskowego, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 – System
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, OHSAS 18001:2007 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i
Higieną Pracy, PN-ISO 37001:2017-05 – System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, PN-ISO 26000
– System Społecznej Odpowiedzialności.
2. Przy wydatkowaniu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego należy dokładać należytej staranności
w zakresie przestrzegania zasad mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa informacji, ochronę
środowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeciwdziałanie korupcji.

Paragraf 20
Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią, Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sprawie, spory rozstrzygał będzie sąd
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Paragraf 20
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne przepisy
powszechnie obowiązujące.

Paragraf 21
Wszystkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Paragraf 22
1.
2.

Umowa sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
Integralną częścią Umowy jest Program szkolenia stanowiący załączniki do Umowy.

(podpis wraz z imienną pieczątką)
Zamawiający

(podpis wraz z imienną pieczątką)
Wykonawca

Załączniki do Umowy:
Załącznik nr 1 do Umowy nr (nr Umowy) - Harmonogram projektu
Załącznik nr 2 do Umowy nr (nr Umowy) – Cele i program warsztatów FRIS®
Załącznik nr 3 do Umowy nr (nr Umowy) – Cele i program warsztatów doskonalących FRIS®
Załącznik nr 4 do Umowy nr (nr Umowy) – Cennik

www.mazovia.pl
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Załącznik nr 1 do Umowy (nr Umowy)
Harmonogram projektu
L.P.

I.

II.

Działanie

Planowany termin realizacji

Opracowanie i przekazanie prezentacji na spotkanie
informacyjne, w wersji elektronicznej, do akceptacji
Zamawiającego
Przekazanie ostatecznej wersji prezentacji na
spotkanie informacyjne, w wersji elektronicznej,
uwzględniającej uwagi i poprawki Zamawiającego

II połowa kwietnia/I poł. maja 2020 r.
minimum 3 dni robocze przed spotkaniem
informacyjnym
II połowa kwietnia/I połowa maja 2020 r.
Minimum 1 dzień roboczy przed spotkaniem
informacyjnym

Departament I

III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

Spotkanie informacyjne dla uczestników badania
kwestionariuszowego i warsztatów FRIS®

maj 2020 r.

Przekazanie Wykonawcy listy adresów mailowych
uczestników, którzy wyrazili chęć przystąpienia do
badania kwestionariuszowego FRIS®

maj 2020 r.

Wysyłka linków do kwestionariusza, zgodnie z
przekazaną listą mailingową

maj 2020 r.

Wypełnianie kwestionariusza

II połowa maja 2020 r.

Przekazanie materiałów szkoleniowych, wzoru
zaświadczeń oraz uzgodnienie treści ankiety
oceniającej do akceptacji Zamawiającego

maj 2020 r. Minimum 5 dni roboczych przed
terminem pierwszego warsztatu

Przekazanie ostatecznej wersji materiałów
szkoleniowych, wzoru zaświadczeń i ostatecznej
wersji ankiety oceniającej, w wersji elektronicznej

maj/czerwiec 2020r.
Minimum 2 dni robocze przed terminem
pierwszego warsztatu

Warsztaty FRIS® dla pracowników pierwszego
Departamentu (2 grupy) oraz dla 1 maksymalnie 3
grup pracowników innych departamentów – łącznie
do 5 grup warsztatowych

II połowa maja/I połowa czerwca 2020 r.

Warsztaty FRIS® dla kierowników wydziałów/biur
oraz dyrekcji pierwszego Departamentu (1 grupa)

II połowa maja/I połowa czerwca 2020 r.

Przekazanie uczestnikom materiałów
szkoleniowych, raportów indywidualnych oraz
zaświadczeń

W dniu warsztatów w wersji papierowej /
raport w wersji elektronicznej maksymalnie 1
dzień po warsztatach.

Indywidualne spotkania z informacją zwrotną dla
kierowników wydziałów/biur, z przekazaniem i
omówieniem raportów zespołowych przez trenera
FRIS®

czerwiec 2020 r., maksymalnie do połowy
sierpnia 2020 r.

Indywidualne spotkania z informacją zwrotną dla
dyrektora i zastępców dyrektorów pierwszego
departamentu, z przekazaniem i omówieniem
raportów zespołowych przez trenera FRIS®

Maksymalnie II połowa sierpnia 2020 r.
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XIV.

Spotkanie z informacją zwrotną dla dyrekcji
departamentu – omówienie raportu zbiorczego

Maksymalnie I połowa września 2020 r.

Departament II

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

Spotkanie informacyjne dla uczestników badania
kwestionariuszowego i warsztatów FRIS®

wrzesień 2020 r.

Przekazanie przez Wykonawcę listy adresów
mailowych uczestników, którzy wyrazili chęć
przystąpienia do badania kwestionariuszowego
FRIS®

wrzesień 2020 r.

Wysyłka linków do kwestionariusza, zgodnie z
przekazaną listą mailingową

wrzesień 2020 r.

Wypełnianie kwestionariusza

wrzesień 2020 r. (okres około 1 tygodnia z
możliwością uzgodnienia trybu
indywidualnego np. w przypadku
nieobecności pracownika)

Warsztaty FRIS® dla pracowników departamentu II
(3 grupy) oraz dla 2 lub 3 grup pracowników innych
departamentów ( w zależności od potrzeb)

II połowa września/ I połowa października
2020 r.

Warsztaty FRIS® dla kierowników wydziałów/biur
oraz dyrekcji pierwszego Departamentu (1 grupa)

II połowa września/ I połowa października
2020 r.

Przekazanie uczestnikom materiałów
szkoleniowych, raportów indywidualnych oraz
zaświadczeń

W dniu warsztatów / raport w wersji
elektronicznej maksymalnie 1 dzień po
warsztatach.

Indywidualne spotkania z informacją zwrotną dla
kierowników wydziałów/biur, z przekazaniem i
omówieniem raportów zespołowych przez trenera
FRIS®

październik 2020 r.

Indywidualne spotkania z informacją zwrotną dla
dyrektora i zastępców dyrektorów drugiego
departamentu, z przekazaniem i omówieniem
raportów zespołowych przez trenera FRIS®

październik 2020 r.

Spotkanie z informacją zwrotną dla dyrekcji
departamentu – omówienie raportu zbiorczego

październik/listopad 2019 r.

Warsztaty doskonalące dla kadry kierowniczej (inne departamenty)

XXV.

XXVI.

XXVII.

Przekazanie materiałów szkoleniowych, wzoru
zaświadczeń oraz wzoru ankiety oceniającej do
akceptacji Zamawiającego

Minimum 5 dni roboczych przed terminem
pierwszego warsztatu doskonalącego

Przekazanie ostatecznej wersji materiałów
szkoleniowych oraz wzoru zaświadczeń, w wersji
elektronicznej

Minimum 3 dni robocze przed terminem
pierwszego warsztatu doskonalącego

Warsztaty doskonalące FRIS® dla wskazanych
przez Zamawiającego kierowników, zastępców
dyrektorów i dyrektorów departamentów (2 grupy)

czerwiec – październik 2020 r.
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XXVIII.

Przekazanie uczestnikom materiałów
szkoleniowych, raportów indywidualnych oraz
zaświadczeń

W dniu warsztatów / raport w wersji
elektronicznej maksymalnie 1 dzień po
warsztatach.

Podsumowanie projektu
Przesłanie raportu podsumowującego do akceptacji
Zamawiającego

październik/listopad 2020 r. minimum 7 dni
roboczych przed terminem spotkania
podsumowującego

Spotkanie robocze z omówieniem raportu
podsumowującego – z Wydziałem Szkoleń i
Rozwoju Kompetencji (około 1 godziny)

październik/listopad 2020 r.

XXXI.

Przesłanie raportu podsumowującego w wersji
ostatecznej, w formie elektronicznej i papierowej

listopad 2020 r. Minimum 3 dni robocze
przed terminem spotkania
podsumowującego

XXXII.

Spotkanie podsumowujące projekt szkoleniowy
(ok. 1 godziny)

I połowa grudnia 2020 r.

XXIX.

XXX.
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Załącznik nr 2 do Umowy (nr Umowy)
Cele i program warsztatów FRIS®
I.

Cele warsztatów FRIS®:
1.

Cele ogólne warsztatów FRIS®:

Warsztaty FRIS® są realizowane w celu doskonalenia komunikacji, współpracy oraz budowania
poczucia wzajemnego zrozumienia i szacunku w zespołach, z wykorzystaniem wiedzy na temat
mocnych stron stylu myślenia i działania każdego pracownika w danym zespole, na podstawie modelu
FRIS® , w tym na podstawie wyników badania kwestionariuszowego.
2.

Cele szczegółowe warsztatów FRIS®:
Po warsztatach FRIS® uczestnik:

II.

a)

będzie wiedział, czym jest model FRIS® i w jak sposób można wykorzystać go do doskonalenia
skuteczności komunikacji z ludźmi oraz do podnoszenia jakości współpracy;

b)

będzie znał cztery perspektywy poznawcze FRIS® i odpowiadające im style myślenia i
działania, zgodnie z modelem FRIS® oraz będzie potrafił wskazać podstawowe różnice między
nimi, w zakresie mocnych stron, preferencji co do sposobu podejmowania decyzji, komunikacji,
współpracy;

c)

będzie potrafił wskazać, na podstawie otrzymanego raportu oraz na podstawie doświadczeń z
warsztatu, jakie są mocne strony jego osobistego stylu myślenia i działania oraz jakie są mocne
strony odmiennych stylów myślenia i działania;

d)

będzie potrafił dobrać sposób komunikowania się adekwatnie do określonego stylu myślenia
(zawodnika, analityka, partnera lub wizjonera);

e)

Będzie rozumiał, jaka wartość płynie z różnic w stylach myślenia i działania, w kontekście
podnoszenia efektywności pracy projektowej, dzielenia się zadaniami i wzajemnego wspierania
się w zadaniach, w ramach zespołu oraz w ramach komunikacji z przełożonym.

Program warsztatów FRIS zostanie zrealizowany zgodnie z następującym harmonogramem:
Warsztaty będą trwały 8 godzin dydaktycznych w przypadku każdej grupy warsztatowej:
1)
2)
3)
4)

rejestracja uczestników w godz. 8:00-8:30;
warsztaty w godz. 8:30-15:30 (8 godzin dydaktycznych);
liczba i czas trwania przerw: 3, ok. 2x15 min. oraz 1x30 min.;
podsumowanie warsztatów oraz ankieta oceniająca w godz. 15:30-16:00.

III. Program warsztatów FRIS®:
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Załącznik nr 3 do Umowy (nr Umowy)
Cele i program warsztatów doskonalących FRIS®
I.

Cele warsztatów doskonalących FRIS®
1.

Cele ogólne warsztatów doskonalących FRIS®:
Warsztaty doskonalące FRIS® pt. „Zarządzanie zespołem zgodnie ze stylami myślenia i działania
FRIS®”, będą przeprowadzone dla kierowników zespołów, którzy w ubiegłych latach (2017, 2018)
poznali metodologię FRIS®, zidentyfikowali własny styl myślenia i działania oraz poznali style
myślenia i działania swoich podwładnych, a także mają za sobą warsztaty z podstawowego zakresu
stosowania FRIS® w ramach pracy zespołowej. Celem warsztatów doskonalących FRIS® jest:
a)

Omówienie dotychczasowych doświadczeń stosowania modelu FRIS® z perspektywy roli
kierowniczej;

b)

Przećwiczenie określonych sytuacji związanych z zarządzaniem ludźmi, w kontekście
komunikacji i budowania relacji z podwładnymi o różnych stylach myślenia i działania;

c)

Omówienie i przećwiczenie z trenerem sytuacji złożonych/trudnych np. rozwiązywanie
konfliktów w zespole pomiędzy osobami o różnych lub podobnych stylach myślenia w zespole
bądź w relacjach z przełożonym, z wykorzystaniem wiedzy na temat metody FRIS®;

d) Rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy na temat różnych stylów myślenia i działania
w kontekście zmian w zespole (rotacja, nowi pracownicy).
2.

Cele szczegółowe warsztatów doskonalących FRIS®:
Po warsztatach doskonalących FRIS® uczestnik:

II.

a)

będzie wiedział, jakim aspektom w zakresie komunikacji, zarządzaniem zadaniami i relacjami
swoim zespole powinien poświęcić szczególną uwagę, aby efektywniej wykorzystać swoją
wiedzę dot. stylów myślenia i działania FRIS®;

b)

będzie znał sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi (w zespole / w relacjach z
przełożonymi), płynącymi z różnych potrzeb komunikacyjnych tj. wynikających z różnych stylów
myślenia i działania;

c)

będzie potrafił przeprowadzić rozmowę z pracownikiem (np. delegującą, motywującą,
korygującą, z informacją zwrotną), uwzględniając określony styl myślenia i działania
pracownika;

d)

będzie potrafił zaobserwować i zidentyfikować potrzeby i zachowania charakterystyczne dla
danego stylu myślenia u nowego pracownika/współpracownika/przełożonego i adekwatnie
dostosować swoją komunikację;

e)

będzie potrafił przedstawić podwładnym oraz przełożonemu swoje potrzeby w zakresie
doskonalenia komunikacji i sposobu współpracy, zgodnie preferencjami swojego stylu myślenia
i działania, z jednoczesnym uwzględnieniem możliwych różnic w stylach myślenia i działania.

Program warsztatów doskonalących FRIS® zostanie zrealizowany zgodnie z następującym
harmonogramem:
Warsztaty będą trwały 8 godzin dydaktycznych w przypadku każdej grupy warsztatowej:
5)
6)
7)
8)

rejestracja uczestników w godz. 8:00-8:30;
warsztaty w godz. 8:30-15:30 (8 godzin dydaktycznych);
liczba i czas trwania przerw: 3, ok. 2x15 min. oraz 1x30 min.;
podsumowanie warsztatów oraz ankieta oceniająca w godz. 15:30-16:00.

III. Program warsztatów doskonalących FRIS®:
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Załącznik nr 4 do Umowy (nr Umowy)
Cennik
L.P.

Koszt/działanie

1.

Łączny koszt brutto przeprowadzenia spotkania
informacyjnego w dwóch grupach (2 x 1 h), w ramach
2 różnych dni, w tym koszt przygotowania prezentacji
na ww. spotkanie.

2.

Koszt jednostkowy brutto przeprowadzenia spotkania
informacyjnego dla 1 grupy, w tym koszt
przygotowania prezentacji na ww. spotkanie,
obliczony jako iloraz: łączny koszt brutto za spotkanie
informacyjne podzielony na dwie grupy.

2.

Łączny koszt brutto przeprowadzenia badania
kwestionariuszowego FRIS® dla grupy do 140 osób,
wraz z wygenerowaniem indywidualnych raportów dla
każdego badanego pracownika.

3.

Koszt jednostkowy brutto przeprowadzenia badania
kwestionariuszowego FRIS® wraz
z wygenerowaniem indywidualnych raportów dla
badanego pracownika (w przeliczeniu na 1
pracownika, tj. obliczony jako iloraz: łączny koszt
badania kwestionariuszowego FRIS® podzielony na
140 osób).

4.

Łączny koszt brutto przeprowadzenia jednodniowych
warsztatów FRIS® dla łącznie 12 grup pracowników
Urzędu (pracowników i kadry kierowniczej).

5.

Koszt jednostkowy brutto przeprowadzenia
jednodniowych warsztatów FRIS® (za 1 grupę tj.
łączny koszt brutto przeprowadzenia warsztatów
FRIS® podzielony na 12 grup).

6.

Łączny koszt brutto przeprowadzenia dwóch 3godzinnych mini-warsztatów konsultacyjnych dla
kierownika zespołu, wdrażającego w pracę ze stylami
myślenia i działania FRIS® (w przypadku
wystąpienia takiej potrzeby z przyczyn losowych).

7.

Koszt jednostkowy brutto przeprowadzenia 3
godzinnego mini-warsztatu konsultacyjnego dla
kierownika zespołu, wdrażającego w pracę ze stylami
myślenia i działania FRIS® (w przypadku wystąpienia
takiej potrzeby z przyczyn losowych). Koszt
jednostkowy rozumiany jest jako koszt brutto
wskazany w pkt 6 tabeli podzielony na 2.

Kwota w złotych brutto

Słownie złotych brutto
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8.

Łączny koszt brutto przygotowania, przekazania i
omówienia maksymalnie 12 raportów zespołowych
dla kierowników wydziałów/biur z ww. kierownikami,
podczas trwających ok 1,5 godziny konsultacji
indywidualnych.

9.

Koszt jednostkowy brutto przygotowania, przekazania
i omówienia 1 raportu zespołowego dla kierownika
wydziału/biura podczas trwających ok. 1,5 godziny
konsultacji indywidualnych.

10.

Łączny koszt brutto przygotowania, przekazania
i omówienia maksymalnie 5 raportów zespołowych
dla dyrektorów/zastępców dyrektorów
departamentów z ww. dyrektorami/zastępcami
dyrektorów departamentów podczas ok. 1,5
godzinnych konsultacji indywidualnych.

11.

Koszt jednostkowy brutto przygotowania, przekazania
i omówienia 1 raportu zespołowego dla
dyrektora/zastępcy dyrektora departamentu podczas
trwających ok. 1,5 godziny konsultacji indywidualnych
z dyrektorem/zastępcą dyrektora departamentu.

12.

Łączny koszt brutto przygotowania, przekazania i
omówienia z Zamawiającym maksymalnie 2 raportów
zbiorczych dla dyrektorów/zastępców dyrektorów
departamentów (w tym 2 trwające ok. 1 godzinę
spotkania z informacją zwrotną, dla dyrekcji
departamentów, dla każdego departamentu
odrębnie).

13.

Koszt jednostkowy brutto przygotowania, przekazania
i omówienia 1 raportu zbiorczego dla dyrekcji
departamentu (dyrektora/zastępcy dyrektora
departamentu) podczas 1 trwającego ok. 1 godziny
spotkania z informacją zwrotną dla dyrekcji
departamentu.

14.

Łączny koszt brutto przeprowadzenia jednodniowych
warsztatów doskonalących FRIS® dla maksymalnie
2 grup pracowników Urzędu (kadra kierownicza).

15.

Koszt jednostkowy, za 1 grupę warsztatową,
przeprowadzenia jednodniowego warsztatu
doskonalącego FRIS® dla kadry kierowniczej (tj.
łączny koszt brutto przeprowadzenia warsztatów
doskonalących podzielony na 2 grupy).

16.

Koszt przygotowania i przekazania raportu
podsumowującego wraz z kosztem omówienia
raportu podsumowującego podczas godzinnego
spotkania podsumowującego
z Zamawiającym (uwzględniający również koszt
godzinnego spotkania roboczego)

17.

SUMA (łączny koszt realizacji projektu
szkoleniowego, suma ww. kosztów, bez kosztów
jednostkowych)
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