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Załącznik nr 2.1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 1: Przeprowadzenie warsztatów: „Praktyka lekarska oraz pielęgniarska - czyli jak być w medycynie skutecznym przedsiębiorcą” oraz zadania projektowego „Zakładanie własnej działalności gospodarczej”;
Przeprowadzenie warsztatów i zadań projektowych dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz studentów VI roku studiów na kierunku lekarskim WUM 
w okresie 02.2017 – 05.2019 r.
Zajęcia będą prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Kampus Ochota, Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, w sali dydaktycznej wyposażonej w ekran i rzutnik multimedialny, komputer stacjonarny, nagłośnienie, mikrofon.
Szkolenia będą przeprowadzane w tygodniu między  godziną 14 a 18 oraz w weekendy 
w godzinach 9-17. Preferowany termin rozpoczęcia zajęć:
	Warsztaty:  I i II edycja - marzec 2017 r., III i IV edycja - marzec 2018 r., 
V i VI edycja - marzec 2019 r.;

Zadanie projektowe” I i II edycja - marzec 2017 r., III i IV edycja - marzec 2018, 
V i VI edycja - marzec 2019 r.
Do obowiązków wykonawcy będzie należało: 
-	dostarczenie w formie elektronicznej (pliki programu MS Word lub MS PowerPoint lub Adobe Acrobat Reader) materiałów szkoleniowych, obejmujących swoim zakresem tematykę warsztatu i zadania projektowego, oznaczonych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji niniejszego projektu, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia;
-	przygotowanie we współpracy ze specjalistą ds. e-learningu materiałów e-learningowych obejmujących swoim zakresem tematykę warsztatu i zadania projektowego, oznaczonych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji niniejszego projektu i dostarczonych w wersji elektronicznej w postaci: 
(1) skryptu zawierającego treści teoretyczne jak i ćwiczeniowe (tekst sformatowany fontem 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5 pkt., marginesy 2,5 cm, rozmiar strony A4; minimalna liczba stron dokumentu 20 (bez strony tytułowej i spisu treści); dowolny format pliku tekstowego),
(2) multimedia: materiał filmowy lub dźwiękowy lub prezentacja PowerPoint  (materiały filmowe o minimalnej łącznej długości trwania 5 minut powinny mieć charakter instruktażowy; dowolny format plików video; materiały dźwiękowe o minimalnej łącznej długości trwania 5 minut powinny mieć charakter instruktażowy; akceptowany format pliku: *.mp3 (320 kb/s); prezentacja przygotowana w programie PowerPoint o minimalnej liczbie 20 slajdów powinna być opatrzona stosownym komentarzem),
(3) zadania testowe (10 pytań przygotowanych w formacie 3 lub 4 opcji do wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią (MCQ, multiple choice question); pytania wraz z kluczem odpowiedzi powinny być przygotowane w programie tekstowym);
-	prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności; 
-	umożliwienie Zamawiającemu, bądź innej uprawnionej instytucji kontrolowania szkolenia w jego trakcie;
-	wydanie przeszkolonym uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na wzorze uzgodnionym z Zamawiającym oraz przekazanie kopii zaświadczeń Zamawiającemu;
-	przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, przeprowadzenie i przekazanie Zamawiającemu ankiet ewaluacyjnych dla uczestników szkolenia wypełnionych przed i po szkoleniu;
-	zgłoszenie wszelkich zdarzeń, które mogłyby spowodować zmianę terminu, godziny lub odwołanie szkolenia na co najmniej 7 dni przed szkoleniem; 
-	niezwłocznego telefonicznego lub mailowego zawiadamiania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestnika na szkoleniu.
Realizacja warsztatów: Praktyka lekarska oraz pielęgniarska - czyli jak być w medycynie skutecznym przedsiębiorcą w grupach ok. 12 osób (min. 10, max.14), łącznie 120 h zajęć, 
6 edycji po 20 h szkoleniowych, w tym 2 h przerw (godzina szkoleniowa wynosi 45 minut, łączna długość przerw 1 edycji wynosi 90 min.)
Zakres: 
Zasady prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej oraz praktyki pielęgniarskiej oraz specjalistycznej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej, badanie rynku, przygotowanie biznes planu. Negocjacje kontraktu z NFZ. Normy zatrudnienia.
Realizacja zadania projektowego: Zakładanie własnej działalności gospodarczej w grupach ok. 6 osobowych (min. 5, max. 7), łącznie 162 h zajęć, 9 edycji po 18 h szkoleniowych, w tym 2h przerw (godzina szkoleniowa wynosi 45 minut, łączna długość przerw 1 edycji wynosi 90 min.)
Zakres: 
Sprawdzenie wymagań dot. założenia działalności przez lek. i piel  w różnych formach 
i uzasadniona decyzja dot. wyboru formy. Przygotowanie biznesplanu wraz z analizą SWOT, ocena realności, wyjaśnienie wątpliwości. 



