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ZAPYATNIE OFERTOWE
Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach,
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenia szkolenia z zakresu - zapobiegania
mobbingowi, zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami:
1. Wykonawca przeprowadzi szkolenia w języku polskim wg min. 5-godzinnego programu
zajęć w cyklu jednodniowym.
2. Program szkolenia „Zapobieganie mobbingowi" powinien w szczególności zawierać
następujące zagadnienia: - aspekty prawne i psychologiczne związane z mobbingiem i
dyskryminacją w miejscu pracy,
- rodzaje mobbingu i dyskryminacji występujące w miejscu pracy,
- metody przeciwdziałania oraz zwalczania mobbingu i dyskryminacji w pracy
- wpływ mobbingu i dyskryminacji na stosunki między pracownikami oraz na organizację
- działania mające na celu kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy.
3. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie PIWet-BIB, w Puławach al. Partyzantów 57
4. W szkoleniach weźmie udział ok 200 osób, pracujących na stanowiskach kierowniczych,
zastępcy kierowników oraz osoby nadzorujące pracę.
5. Zamawiający zapewni właściwe warunki techniczne do przeprowadzenia szkolenia, objętego
przedmiotem zamówienia, tj. salę wykładową i sprzęt.
6. Szkolenie będzie przeprowadzone w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
Dokładna data szkolenia będzie uzgodniona z przedstawicielem Zamawiającego z Zakładu
Planowania i Upowszechniania Badań.
7. Uczestnicy szkolenia w chwili jego rozpoczęcia otrzymają komplet materiałów
szkoleniowych w języku polskim zgodnych z programem szkolenia, a po jego zakończeniu
imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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8. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu szczegółowy program szkolenia
uwzględniający zagadnienia określone przez Zamawiającego.

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego
posiadanie wiedzy i doświadczenia w przedmiotowej dziedzinie- warunek zostanie uznany za
spełniony wówczas, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych także wykonuje) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania
ofert min 3 usługi szkoleniowe o wymaganej tematyce dla jednostek zatrudniających min. 50
osób.
Do składanej oferty należy dołączyć :
- dokumentu potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia
- program szkolenia
Ofertę należy złożyć do dn. 07.02.2017 do godziny 10:00 droga elektroniczną: e-mail
aneta.kruk@piwet.pulawy.pl.
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