
 
 

 
Projekt pn. „Dostępna i bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

Kwidzyn, 04.04.2022 r.  

  

INFORMACJA PRZED OTWARCIEM OFERT  

  

  

  

Dotyczy ofert składanych na zapytanie ofertowe nr „2a/2022/Dostępna/Szkolenia” na: wyłonienie 

Wykonawców do przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń dla kadry Powiślańskiej Szkoły 

Wyższej których termin składania minął w dniu 31.03.2022 r. po godzinie 16:00 a dotyczyło 

zamówienia podzielonego na 14 części.  

 

Kwota którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia w podziale na 14 Części 

to:  

  

Nr Części 
zamówienia  

Nazwa Części Zapytania  

 Kwota którą  
Zamawiający 

przeznacza na daną 
część  

zamówienia  
(łącznie) w PLN   

1 
Szkolenie z zakresu uwrażliwienia pracowników uczelni i administracji na 
tematykę niepełnosprawności, a szczególnie podniesienie kompetencji 

społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków 
1 800,00 

2 
Szkolenie z zakresu uwrażliwienia pracowników uczelni i administracji na 
tematykę niepełnosprawności, a szczególnie podniesienie kompetencji 

społecznych w zakresie wykonywanych obowiązków 
1 800,00 

3 
Szkolenie z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych w zakresie 

wykonywanych obowiązków oraz kompetencji zarządczych kadry 
1 800,00 

4 
Szkolenie dotyczące uwrażliwienia pracowników na tematykę niepełnosprawności 

a szczególnie podniesienie kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych 
obowiązków oraz kompetencji zarządczych kadry 

1 800,00 

5 
Szkolenie dotyczące uwrażliwienia pracowników na tematykę niepełnosprawności 

a szczególnie podniesienie kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych 
obowiązków oraz kompetencji zarządczych kadry 

1 800,00 

6 
Szkolenie dotyczące zapoznania pracowników uczelni z obowiązującymi 
wytycznymi w zakresie planów i procedur ewakuacyjnych w sytuacjach 

awaryjnych 
1 800,00 

7 
Szkolenie dotyczące zapoznania pracowników uczelni z aspektami prawnymi 

związanymi z niepełnosprawnością 
1 800,00 
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8 
Szkolenie dotyczące zapoznania pracowników uczelni z podstawowymi zasadami 

savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami 
1 800,00 

9 

Szkolenie z zakresu uwrażliwienia Kadry Dydaktycznej na tematykę 
niepełnosprawności a szczególnie podniesienia kompetencji społecznych w 

zakresie wykonywanych obowiązków oraz kompetencji dydaktycznych kadry 
akademickiej 

1 800,00 

10 

Szkolenie z zakresu uwrażliwienia Kadry Dydaktycznej na tematykę 
niepełnosprawności a szczególnie podniesienie kompetencji społecznych w 

zakresie wykonywanych obowiązków oraz kompetencji dydaktycznych kadry 
akademickiej 

1 800,00 

11 
Szkolenie z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych w zakresie 

wykonywanych obowiązków 
1 800,00 

12 

Szkolenie dotyczące rozszerzenia wiedzy z zakresu wsparcia w procesie kształcenia 
osób z danym rodzajem niepełnosprawności (psychiczna, narządu słuchu, narządu 

wzroku) oraz nabycie kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych 
obowiązków oraz kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie 

edukacji włączającej. Racjonalne wsparcie podczas zajęć dydaktycznych osób z 
zaburzeniami psychicznymi i poznawczymi 

1 800,00 

13 

Szkolenie dotyczące rozszerzenia wiedzy z zakresu wsparcia w procesie kształcenia 
osób z danym rodzajem niepełnosprawności (psychiczna, narządu słuchu, narządu 

wzroku) oraz nabycie kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych 
obowiązków oraz kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie 

edukacji włączającej. Racjonalne wsparcie podczas zajęć dydaktycznych osób z 
niepełnosprawnością narządu wzroku 

1 800,00 

14 

Szkolenie dotyczące rozszerzenia wiedzy z zakresu wsparcia w procesie kształcenia 
osób z danym rodzajem niepełnosprawności (psychiczna, narządu słuchu, narządu 

wzroku) oraz nabycie kompetencji społecznych w zakresie wykonywanych 
obowiązków oraz kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w zakresie 

edukacji włączającej. Racjonalne wsparcie podczas zajęć dydaktycznych osób z 
niepełnosprawnością narządu słuchu 

1 800,00 
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