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Część III SIWZ 
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 
Słownik używanych pojęć i skrótów: 
 

dni dni kalendarzowe 

godzina szkoleniowa (h) 60 minut 

Partnerzy Projektu Zgłoszone (wskazane w Części I SIWZ) Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Urząd Marszałkowski w Lublinie 

szkolenie pod pojęciem szkolenie,  należy rozumieć 3-dniowe 
szkolenie zakończone wydaniem 2 certyfikatów, w tym  
1 dzień szkolenia on-line live i 2 dni szkolenia stacjonarnego 
(obejmującego zajęcia praktyczne, również w terenie), 
szkolenie realizowane w dni robocze od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

Szkolenie on-line live szkolenie on-line prowadzone w czasie rzeczywistym przez 
Trenera, który ma stały kontakt z uczestnikami 

Zamawiający/Zamawiający Wiodący Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

Uczestnik osoba wskazana przez Zamawiającego lub Partnera 
projektu do udziału w szkoleniu (tj. Doradcy Projektu 
Doradztwa Energetycznego – PDE, pracownicy Jednostki 
Realizującej PDE) 

 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń zakończonych 
wydaniem imiennych, międzynarodowych certyfikatów Infrared Training Center (ITC) dla każdego 
uczestnika,  nt. „Termowizja i termografia — warsztaty z wykonywania i interpretacji wyników badań 
termowizyjnych”. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji uczestników przez rozszerzenie 
wiedzy dotyczącej obsługi kamer termowizyjnych, właściwej interpretacji termogramów wraz  
z wykonywaniem raportów, w celu zapewnienia wysokiej jakości doradztwa w ramach Projektu 
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach 
poddziałania 1.3.3. POIiŚ 2014-2020. 
Każde szkolenie składa się z trzech etapów: 
Etap I: Podstawy termowizji 
Etap II: Termowizja w budownictwie 
Etap III: Termowizja w energetyce 
 

2. ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia propozycji szczegółowego harmonogramu 
szkoleń w terminie do 14 dni  od dnia podpisania umowy. Wykonawca powinien kierować się swoim 
doświadczeniem w doborze metod i narzędzi realizacji zamówienia (wykład on-line live, wykład 
stacjonarny, zajęcia praktyczne stacjonarne). 
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2.1. Zakres merytoryczny szkolenia: 
I. Podstawy termowizji (w trybie on-line live) – Etap I: 

1. Podstawowe pojęcia: 

 Termografia  

 Obraz termowizyjny 

 Termografia a światło widzialne 

 Emisja i odbicie  

 Prawa promieniowania podczerwonego 

 Omówienie przykładowych zdjęć termowizyjnych (np. ten sam obiekt w różnej 

rozdzielczości) 

2. Omówienie podstawowych parametrów technicznych oraz obsługa kamery 

termowizyjnej:   

 Dobór  parametrów pomiaru dla optymalizacji wyników 

 Ustawienie ostrości w trybie ręcznym i automatycznym 

 Właściwa kompozycja zdjęcia 

 Właściwe ustawienie zakresu temperaturowego 

 Ustawienia emisyjności 

 Ustawienia temperatury odbitej 

 Umiejętność korzystania z tabeli emisyjności materiałów 

3. Zaawansowane funkcje kamery termowizyjnej  

 Narzędzia , punkt pomiarowy, obszar , min. I max . temperatura, izoterma 

 Funkcja Pi P 

 Fuzja termiczna 

 Temperatura odniesienia 

 Pomiary praktyczne 

4. Zastosowanie pomiarów termowizyjnych m.in. w budownictwie, energetyce, 

elektronice, kontroli jakości oraz kontroli mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

5. Właściwości materiałów. 

6. Zjawiska wpływające na jakość  pomiarów termowizyjnych. 

II. Termowizja w budownictwie (zajęcia praktyczne w trybie stacjonarnym) – Etap II: 

1. Podstawy przepływu ciepła. 

2. Definicja struktury budynku. 

3. Ważne parametry fizyczne dotyczące budynków  

4. Główne kategorie błędów pomiarowych 

5. Rozkłady temperatury i ich interpretacja. 

6. Omówienie zastosowania termowizji w budownictwie – studium przypadków. 

7. Wykonywanie termogramów w terenie przez każdego z uczestników szkolenia. 

8. Opracowanie raportu termowizyjnego przez każdego z uczestników szkolenia. 

9. Podsumowanie bloku szkoleniowego (pytania i odpowiedzi). 
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10. Wydanie imiennego certyfikatu międzynarodowego Infrared Training Center (ITC) 

dla każdego uczestnika szkoleń, potwierdzającego przeszkolenie z zakresu 

termowizji w budownictwie.  

III. Termowizja w energetyce (zajęcia praktyczne w trybie stacjonarnym) – Etap III: 

1. Wykonywanie zdjęć  termowizyjnych  przez każdego z uczestników szkolenia na 

podstacji transformatorowej.  

2. Interpretacja zdjęć  i omówienie. 

3. Przygotowanie pełnego raportu termowizyjnego przez każdego z uczestników 

szkolenia.  

4. Podsumowanie bloku szkoleniowego (pytania i odpowiedzi). 

5. Podsumowanie całego szkolenia (pytania i odpowiedzi). 

6. Wydanie imiennego certyfikatu międzynarodowego Infrared Training Center (ITC) 

dla każdego uczestnika szkoleń, potwierdzającego przeszkolenie z zakresu 

termowizji w energetyce. 

 
3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ 

3.1. Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3.2. Szkolenia nie mogą być realizowane w miesiącach: od początku czerwca do końca sierpnia. 

3.3. Szkolenia odbędą się w trybie on-line live oraz w trybie stacjonarnym. Szkolenia w trybie on-

line live odbędą się na platformie Wykonawcy. 

3.4. Miejsce realizacji szkoleń stacjonarnych na terenie Polski organizuje i zapewnia Wykonawca; 

3.5. Organizacja dojazdu uczestników do miejsca szkoleń nie jest przedmiotem zamówienia  

i pozostaje do organizacji we własnym zakresie uczestników. 

3.6. Dokładny termin realizacji szkoleń zostanie ustalony  z Wykonawcą w ramach realizacji 

umowy. 

3.7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję harmonogramu szkoleń, w tym: 

 przedstawi  propozycję miejsca szkoleń, 

 zaproponuje 3 terminy, z których Zamawiający zaakceptuje 2 terminy, w których odbędą 
się szkolenia w trybie on-line live (Etap I szkolenia), 

 zaproponuje 8 terminów, z których Zamawiający zaakceptuje 6 terminów,  
w których odbędą się szkolenia w trybie stacjonarnym (Etap II i III szkolenia); 

3.8. Zamawiający w ciągu 7 dni  od otrzymania propozycji harmonogramu (lub jego korekty) 

przekaże Wykonawcy uwagi lub informację o akceptacji. Wykonawca niezwłocznie po 

otrzymaniu uwag dokona korekty harmonogramu zgodnie ze zgłoszonymi uwagami, nie 

później jednak niż w terminie 5 dni  od dnia otrzymania uwag. 

4. UCZESTNICY SZKOLENIA 
4.1. W szkoleniu będzie brało udział minimalnie 72, a maksymalnie 102 uczestników. 

4.2. Szkolenie on-line live przeprowadzone będzie w 2 grupach szkoleniowych. Natomiast 

szkolenie stacjonarne przeprowadzone będzie w 6 grupach szkoleniowych (po 12-17 

uczestników w grupie). 

4.3. W celu umożliwienia realizacji szkolenia stacjonarnego, w przypadku gdy  na dzień szkolenia 

obowiązywać będą szczególne wymagania uregulowane przepisami zewnętrznymi, np. 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, 
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szkoleń, konferencji i kongresów, dopuszcza się zmianę liczby i liczebności grup,  

w szczególności np. poprzez zwiększenie liczby grup szkoleniowych przy zmniejszonej liczbie 

uczestników w grupie. Zmiany w tym zakresie wymagają uzyskania zgody Zamawiającego.  

5. TRENERZY 
 

5.1. Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 2 trenerów,  
z których każdy posiadać będzie wykształcenie i doświadczenie wymagane w warunku 
udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

5.2. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany trenera, Wykonawca zapewnia zastępstwo 
osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie gorszych, niż trenera 
zastępowanego, przedstawiając Zamawiającemu potwierdzenie jego kwalifikacji  
i doświadczenia. 

5.3. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia szkolenia przez więcej niż dwóch trenerów 
pod warunkiem, że osoby te zostały zgłoszone do prowadzenia szkolenia w ofercie  
i spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

5.4. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji trenera z funkcją koordynatora, o którym mowa 
w pkt 7 poniżej. 

 
6. MATERIAŁY SZKOLENIOWE. 

6.1. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu najpóźniej 21 dni od dnia podpisania 
umowy, jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
6.1.1. Zamawiający w ciągu 7 dni   od otrzymania materiałów szkoleniowych (lub ich korekty) 

przekaże Wykonawcy uwagi lub informację o akceptacji. 
6.1.2. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu uwag dokona korekty materiałów 

szkoleniowych zgodnie ze zgłoszonymi uwagami, nie później jednak niż w terminie  
5 dni od dnia otrzymania uwag. 

6.1.3. Materiały szkoleniowe wymagają akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem 
szkolenia. 

6.1.4. Dopuszcza się możliwość wielokrotnego poprawiania materiałów, jednakże  
z zastrzeżeniem ich zatwierdzenia, nie później niż na 5 dni  przed planowaną datą 
rozpoczęcia szkolenia. 

6.2. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi materiały w wersji elektronicznej (pen drive) 
oraz niezbędne materiały w wersji papierowej, notatnik (min. 20 kartek, format min. B5) oraz 
długopis. Papierowa wersja materiałów szkoleniowych umieszczona będzie w dedykowanym 
dla każdego uczestnika segregatorze. Notesy mają być wykonane z papieru o następujących 
parametrach: 

 biały, 

 ekologiczny – tj. papier opisany w pkt 6.4,  
6.3. Wykonawca przekaże jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych w formie papierowej  

dla Zamawiającego, jako załącznik do protokołu odbioru, które zostaną załączone do 
dokumentacji szkolenia. 

6.4. Materiały papierowe drukowane będą na papierze ekologicznym, tj. na papierze na bazie 
włókien z odzysku, papierze pochodzącym z recyklingu lub papierze na bazie włókien 
pierwotnych, który musi posiadać  jeden z następujących certyfikatów: Niebieski Anioł (niem. 
Der blaue Engel, ang. Blue  Angel), Europejska Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki 
Łabędź (ang. Nordic Swan), FSC (ang. Forest Stewardship Council, międzynarodowy system 
certyfikacji produktów gospodarki leśnej), PEFC (ang. Programme for the Endoresement of 
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Forest Certification, program zatwierdzania certyfikacji lasów) lub inne  równoważne 
oznakowanie potwierdzające, że papier jest ekologiczny. Długopisy mają być wykonane  
z przetworzonego surowca pochodzącego z recyklingu lub z materiału ulegającego 
biodegradacji. 

6.5. Wykonawca poniesie pełny koszt przygotowania dokumentów określonych w pkt. 6 bez 
dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego związanych ze zwrotem kosztów 
zakupu, czy ich przygotowania. 

 
7. ORGANIZACJA SZKOLENIA  
Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczną listę uczestników szkolenia wraz z adresami e-mail, na 
co najmniej 4 dni przed jego rozpoczęciem. 
Szkolenia w trybie on-line live: 

7.1. Szkolenie odbędzie się na platformie Wykonawcy. 
7.2. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi dostęp do platformy (np. login oraz hasło lub link 

dostępowy), wysyłając odpowiednią informację e-mail każdemu uczestnikowi szkolenia. 
7.3. Wymagania dot. platformy: 
a)    platforma responsywna (działająca na komputerach i urządzeniach mobilnych) oraz 

bezpieczna (spełniająca wymagania bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych 
GIODO), 

b) dostęp do szkolenia musi być zapewniony dla uczestników szkolenia z wykorzystaniem 
komputerów Zamawiającego działających w siedzibie Zamawiającego oraz dla komputerów 
spoza siedziby Zamawiającego (sieć domowa, GSM). 

7.4. W trakcie trwania szkoleń będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.  
7.5. Wykonawca zapewni każdemu z uczestników szkolenia w trybie on-line live materiał w postaci 

nagrania wideo (dostęp do pliku przesłany e-mailem, po zakończeniu szkolenia on-line live). 
7.6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę uczestników biorących udział w szkoleniu on-line 

live. 
Szkolenia w trybie stacjonarnym: 

7.7. Wykonawca ma obowiązek stosowania aktualnych na dzień szkolenia wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji  
i kongresów. 

7.8. Wykonawca zapewnia opiekę i obecność koordynatora szkolenia w charakterze opiekuna 
grupy każdego dnia szkolenia, który będzie sprawował nadzór nad: 
a) organizacją szkolenia zgodnie z harmonogramem, 
b) kontaktem z trenerami, 
c) przygotowaniem sali szkoleniowej,  
d) przygotowaniem i przekazaniem kompletu materiałów szkoleniowych 
e) przygotowaniem i podpisaniem listy obecności podczas szkolenia (każdego dnia)  
f) przekazaniem ostatniego dnia zajęć uczestnikom oryginałów certyfikatów 

potwierdzających odbycie szkolenia.  
7.9. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji trenera z funkcją koordynatora. 
7.10. Wykonawca przeprowadzi ankiety oceny szkolenia oraz ich analizę. Ankiety wraz analizą 

stanowić będą załącznik do protokołu odbioru szkolenia. 
7.11. Szkolenie dla każdej z grup realizowane będzie w kolejne 2 dni robocze (każdy dzień po 

minimum 5 godzin zegarowych)  faktycznie odbytych wykładów/zajęć praktycznych (bez 
uwzględnienia w tym czasie przerw kawowych oraz przerwy obiadowej) 

7.12. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania imiennych list obecności (na każdy dzień 
szkolenia), które będą zawierały: imię i nazwisko, instytucję oraz adres e-mail uczestnika. Lista 
obecności zawierać będzie klauzule informacyjną dot. RODO. 
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7.13. Wykonawca zapewni sale szkoleniowe wyposażone w urządzenia i zasoby niezbędne do 
realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ergonomicznych, bezpiecznych  
i higienicznych warunków pracy i nauki.  

7.14. Wykonawca, każdego dnia szkolenia zapewni uczestnikom przerwy kawowe. Przerwa kawowa 
ma się składać z napoi gorących: naturalna kawa z ekspresu, wybór herbat w saszetkach -  
łącznie co najmniej 300 ml na osobę, termosy z gorącą wodą, dodatki – mleko, cukier, cytryna 
– bez ograniczeń, woda – gazowana i niegazowana w butelkach (łącznie co najmniej 600 ml na 
osobę), ciastka kruche co najmniej trzy rodzaje (co najmniej 80 g na osobę), owoce co najmniej 
trzy rodzaje. Wykonawca zapewni dostęp do poczęstunku składającego się na przerwę 
kawową, w ciągu całego czasu trwania szkolenia. 

7.15. Wykonawca, każdego dnia szkolenia stacjonarnego zapewni uczestnikom obiad/lunch 
składający się z:  zupy – 1 propozycja (co najmniej 300 ml na osobę), dania głównego – mięsne 
i wegetariańskie oraz dwa dodatki skrobiowe do wyboru (co najmniej 320-400 g na osobę, w 
tym dodatek mięsny, a w przypadku dań wegetariańskich – dodatek wegetariański, nie mniej 
niż 120 g, jako dodatek skrobiowy rozumie się ziemniaki, ryż, kaszę lub makaron), danie główne 
obejmować będzie potrawy odpowiednio mięsne (jeden rodzaj), rybne (jeden rodzaj) i 
wegetariańskie (jeden rodzaj). Proporcje: 70% mięso, 30% ryba i wegetariańskie; sałaty i/lub 
surówki – co najmniej 2 propozycje (łącznie co najmniej 100 g na osobę); deser: 2 rodzaje ciasta 
(łącznie co najmniej 100 g na osobę) lub inny rodzaj deseru. 
Pozostałe wymagania dotyczące posiłków: 

a) dostarczone produkty żywnościowe będą świeże, produkty przetworzone będą posiadały 
odpowiednią datę przydatności do spożycia; 
b) dania i napoje wraz z dodatkami serwowane będą w naczyniach ceramicznych  
wielokrotnego użytku wraz z metalowymi sztućcami oraz papierowymi/materiałowymi 
serwetkami; 
c) preferowane są dania przygotowane z produktów sezonowych. 

7.16. Wykonawca, każdego dnia szkolenia stacjonarnego zapewni: 
7.16.1. salę szkoleniową o wielkości stosownej do liczby uczestników szkolenia, 

zabezpieczającej ergonomiczne, bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, 
rozumiane  
w szczególności jako: (z zastrzeżeniem innych, szczególnych wymagań określonych 
odrębnymi przepisami lub wytycznymi upoważnionych organów) zapewnienie dla 
każdego uczestnika miejsca o szerokości 60-70 cm, a w przypadku miejsc przy stołach 
wolna przestrzeń dla nóg pod powierzchnią blatu o szerokości 62-68 cm; zapewnienie 
dobrej widoczności ekranu dla wszystkich osób - wielkość ekranu dostosowana do 
wielkości audytorium tj. o wysokości około 1/6 odległości od ekranu do ostatniego 
rzędu krzeseł z odległością dolnej krawędzi ekranu od podłogi min. 125 cm. Sala 
powinna posiadać ogrzewanie i klimatyzację, których użytkowanie nie powoduje 
hałasu mogącego zakłócić komfort uczestników szkolenia. 

7.16.2. wyposażenia sali szkoleniowej: stoły i krzesła (ustawienie szkolne), tablica flipczartowa  
z papierem, markery, laptop przygotowany do wyświetlenia prezentacji, rzutnik 
multimedialny z możliwością podłączenia laptopa, ekran, system nagłośnieniowy, 
klimatyzacja. Dodatkowo każdy z uczestników szkolenia ma mieć zapewnioną 
możliwość podłączenia komputera przenośnego typu laptop do zasilania 
elektrycznego.  

7.16.3. kamerę termowizyjną do użytkowania na potrzeby szkolenia w trybie stacjonarnym dla 
każdego z uczestników 

7.16.4. oprogramowanie do sporządzania na szkoleniu raportów z badań i obróbki 
termogramów 
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7.16.5. co najmniej 10 miejsc parkingowych dla uczestników szkolenia, chyba, że liczba 
uczestników szkolenia będzie mniejsza, ustalona zgodnie z postanowieniami pkt 4 
powyżej. 

 7.17. Wykonawca przekaże uczestnikom szkolenia oryginały certyfikatów ITC 
7.18. Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu protokół odbioru po zrealizowaniu 

szkolenia. 
7.19. Protokół odbioru szkolenia winien zawierać w szczególności:  

a) pełną informację o przebiegu szkolenia, w tym w szczególności:  
- opis nabytych przez uczestników kwalifikacji,  
- liczbę godzin zajęć wraz z opisem realizowanej na zajęciach tematyki, 
- listy obecności uczestników szkolenia z każdego dnia, 
- imię i nazwisko trenera, który przeprowadził szkolenie, 
- temat i termin realizacji szkolenia, 
b) komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej 
c) certyfikaty o ukończeniu szkolenia przez uczestników (po 2 kopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem). 

 
8. PLANOWANY ROZKŁAD GODZINOWY SZKOLENIA 

 
Dzień I, II, III: po min. 5 godzin 

 
Rozkład godzinowy - dzień I – szkolenia w trybie on-line live,  
10:00 – rozpoczęcie szkolenia 
10:00-11:30 – zajęcia (90 min) 
11:30-11:45 – przerwa (15 minut) 
11:45-13:15 – zajęcia (90 min) 
13:15-14:00– przerwa obiadowa (45 min) 
14:00-16.00 zajęcia (120 min) 
Rozkład godzinowy - dzień II, III – szkolenia w trybie stacjonarnym 
9:00 – rozpoczęcie szkolenia 
9:00-10:30 – zajęcia (90 minut) 
10:30-10:45 – przerwa (15 minut) 
10:45-12:15 – zajęcia (90 minut) 
12:15-13:00 – przerwa obiadowa (45 minut) 
13:00-15.00 – zajęcia (120 minut) 

 
Dla szkoleń w trybie stacjonarnym, w każdym z wybranych terminów, zajęcia odbywać się będą przez 
dwa kolejne dni robocze. 
 
9. PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE 
Płatność za szkolenie nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru danego szkolenia, 
potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę faktur. Rozliczenie szkoleń nastąpi na podstawie ostatecznej liczby 
uczestników (liczba uczestników x cena za uczestnika). 
Wykonawca wystawi odrębne faktury dla NFOŚiGW oraz poszczególnych Partnerów 
 
10. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE 
10.1. W przypadku zakwalifikowania kosztów przedmiotu Umowy w ramach projektu „Ogólnopolski 

system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw  
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w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. POIiŚ, przedmiot umowy 
może zostać zrefundowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020.  

10.2. Wykonawca umieści na liście obecności, programie, zaświadczeniach oraz protokole odbioru: 
informacje o współfinansowaniu szkolenia ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko, logo NFOŚiGW, logo Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko i logo Projektu, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii 
Spójności. Wzory logo zostaną przygotowane i przesłane drogą e-mailową przez 
Zamawiającego.  

10.3. Wykonawca każdorazowo oznaczy, w sposób określony w pkt 10.2., inne dokumenty  
i opracowania wskazane przez Zamawiającego, powstałe w toku realizacji Umowy. 

 
Zamawiający oświadcza, że udział uczestników w szkoleniu jest finansowany w całości ze środków 
publicznych, co zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), stanowi 
podstawę do wystawienia za usługę szkolenia, faktury zwolnionej z podatku VAT. 

https://www.pois.gov.pl/media/41249/2017_07_07_wytyczne_publikacja.pdf

