
  

 

FORMULARZ BADANIA STAWEK CENOWYCH 

 

Przedmiot badania: 

Przedmiotem badania jest rozpoznanie rynkowych stawek cenowych dotyczących godziny 

pracy wykładowcy odpowiedzialnego za przeszkolenie uczestników wsparcia eksperckiego.  

 

Część I: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej 

z zakresu konsultacji publicznych. 

Celem planowanych zajęć jest podniesienie kompetencji pracowników administracji publicznej 

w obszarze konsultacji publicznych..  

 

Grupa docelowa: 

Wsparciem planuje się objąć pracowników urzędów administracji publicznej (głównie 

pracowników urzędów wchodzących w skład korpusu służby cywilnej), uczestniczących w 

procesie konsultacji publicznych.  

 

 

Tematyka szkoleń  

Zakres przygotowywanego programu szkoleniowego obejmować będzie zadania realizowane 

na wszystkich etapach procesu konsultacji publicznych. Zakres ten będzie bazował na 

dostarczonym przez Zamawiającego „Międzyresortowym programie szkoleniowym z zakresu 

konsultacji publicznych” oraz już opracowanych materiałach szkoleniowych, które zostaną 

zaktualizowane i dostosowane do wymiaru 3-dniowych szkoleń. W szczególności, zakres 

szkoleń będzie obejmować takie zagadnienia jak: 

1. Prawne uwarunkowania konsultacji publicznych; 

2. Odpowiedzialność oraz potrzeby decydentów; 

3. Interesariusze i ich potrzeby; 

4. Narzędzia konsultacji publicznych (np. pisemne za pośrednictwem platformy on-line, 

spotkania konsultacyjne otwarte, wysłuchania publiczne, warsztaty, debaty, badania); 

5. Postawy uczestników konsultacji publicznych; 

6. Analiza i wykorzystanie wiedzy z konsultacji publicznych. 



 

Wymagania minimalne:   

Trener/wykładowca posiada wiedzę i doświadczenie z tematyki konsultacji publicznych, które 

jest w stanie potwierdzić w formie certyfikatów/zaświadczeń/innych dokumentów. 

Wycena powinna obejmować przygotowanie materiałów szkoleniowych pod kierunkiem 

i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.  

W przypadku szkoleń stacjonarnych, wycena powinna obejmować pełną logistykę usługi, w 

tym w szczególności dojazd trenera na szkolenie, jego wyżywienie i nocleg. 

 

 

 

Wycena usługi części I (kwota brutto za godzinę pracy trenera) w przypadku szkoleń 

stacjonarnych: …………………………… 

Wycena usługi części I (kwota brutto za godzinę pracy trenera) w przypadku szkoleń 

zdalnych: …………………………… 

 

 

  



Część II: Przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu 

prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa 

pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. 

 

Grupa docelowa: 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych. Uczestnicy szkoleń posiadają doświadczenie  

w zaangażowaniu w konsultacje publiczne oraz debatę publiczną dotyczącą powszechnie 

obowiązujących aktów prawa. 

 

Zakres szkoleń: 

Wsparcie realizowane będzie według opracowanego przez Zamawiającego programu. Zakres 

szkolenia w szczególności uwzględniać będzie: 

 moduł z zakresu gromadzenia i weryfikacji wiarygodności danych, w tym w 

szczególności z zakresu analizowania informacji i danych niezbędnych do 

przeprowadzenia procesu legislacyjnego, 

 moduł z zakresu analizy i przetwarzania zgromadzonych danych, 

 zakres szkoleń oraz kompetencje ekspertów, których wnioskodawca zamierza 

zaangażować do realizacji projektu. 

 

Program szkolenia obejmować będzie minimum 24 h szkoleniowe. 

 

Wymagania minimalne:   

Trener/wykładowca posiada specjalistyczne doświadczenie w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa 

gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii 

przedsiębiorstwa, analizy finansowej, które jest w stanie zaświadczyć w formie 

certyfikatów/zaświadczeń/innych dokumentów. 

Wycena powinna obejmować przygotowanie materiałów szkoleniowych pod kierunkiem 

i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.  

W przypadku szkoleń stacjonarnych, wycena powinna obejmować pełną logistykę usługi, 

w tym w szczególności dojazd trenera na szkolenie, jego wyżywienie i nocleg. 

 

 



Wycena usługi części I (kwota brutto za godzinę pracy trenera) w przypadku szkoleń 

stacjonarnych: …………………………… 

Wycena usługi części I (kwota brutto za godzinę pracy trenera) w przypadku szkoleń 

zdalnych: …………………………… 

 


