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RAMOWY PROGRAM USŁUGI EDUKACYJNEJ:  

FORMUŁOWANIE SIWZ W PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ PROROZWOJOWYCH,  

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIEM REWITALIZACJI 

 

1. Wprowadzenie do tematu, omówienie specyfiki zamówienia na usługi projektowe i doradcze 

(eksperckie) w odniesieniu do koncepcji zamówienia publicznego (efektywność i oszczędność, 

trwałość, użyteczność, adekwatność, proporcje: jakość/cena).  

1 godzina szkoleniowa: wykład.  

 

2. Podstawowe  zagadnienia projektowania w działaniach prorozwojowych: prognozy i trendy, 

technologie smart, projektowanie uniwersalne i zasada dostępności, srebrna gospodarka, 

uczestnictwo społeczne (partycypacja), recykling, rewitalizacja, resilience;  

1 godzina szkoleniowa: wykład.  

 

3. SIWZ: ”masz, co chciałeś” – dlaczego nader często to, co dostajemy odbiega od naszych 

oczekiwań? Uwarunkowania i czynniki kształtujące opis zamówienia.  

2 godziny szkoleniowe: wykład + jednogodzinne seminarium dyskusyjne.  

 

4. W jaki sposób minimalizować ryzyko zamawiającego związane ze (zbyt) powierzchownie 

opracowaną SIWZ ?   

1-4 godzin szkoleniowych, wykład  oraz  - opcjonalny warsztat (analiza i studium przypadku: 

porównanie opisu z SIWZ  ze zrealizowanym zamówieniem – plac św. Kingi w Bytomiu – 

Rozbark, obszar GPR m. Bytomia). 

 

5. Istotne warunki zamówienia na usługi projektowe lub doradcze – wnioski i rekomendacje  

z perspektywy doświadczonego eksperta -  projektanta:  3 x NIE  i inne przydatne narzędzia 

pracy nad SIWZ; 2 -3  godziny szkoleniowe, wykład + jednogodzinne opcjonalne seminarium 

dyskusyjne. 

 

6. Ćwiczenie praktyczne  w formie warsztatu, polegającego na opracowaniu roboczej wersji SIWZ 

dla wybranego przez Zamawiającego szkolenie tematu (do uzgodnienia, przy czym złożoność 

zamówienia powinna umożliwić przeprowadzenie ćwiczenia podczas 4 godzin szkoleniowych). 

 

7. Zajęcia podsumowujące szkolenie, fakultatywny test samowiedzy, sesja pytań i odpowiedzi, 

rekomendacje źródeł powalających na samodzielne rozszerzenie wiedzy i umiejętności 

uczestników, wręczenie certyfikatów.  

1 godzina szkoleniowa. 

Liczba uczestników: maksimum  10 osób (minimum 7)  

Proponowane termin: 23-24 kwietnia 2020 r. (realizacja szkolenia zostanie potwierdzona do 

8 kwietnia 2020);  

szkolenie dwudniowe: 16 godzin (bez przerw kawowych i obiadów, które uczestnicy 
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otrzymują w ramach usługi szkoleniowej)  

Miejsce: hotel SEVEN w Bytomiu – Rozbarku, ul. Musialika 7 

Cena: brutto 1000,00 (nie odejmuje kosztów podróży uczestnika i noclegu)  

Zgłoszenia: przyjmujemy  drogą mailową na adres biuro@reviplan.pl (decyduje kolejność 

zgłoszeń) 

Proponowane szkolenie może być realizowane również jako szkolenie zamknięte, w dwóch 

wariantach: 

• szkolenie jednodniowe (8 godzin zajęć: pozycje 1, 2, 3, 4 - bez studium przypadku, 5 – bez 

seminarium, 7);  

• szkolenie dwudniowe (16 godzin) z dwoma zajęciami warsztatowymi (jw. + poz. 4 i 6 

proponowanego powyżej programu).   

Cena i terminy  oraz miejsce realizacji szkolenia zamkniętego - do indywidualnego uzgodnienia.  
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