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DA.ER.232.100.19                                                             
      Załącznik nr 1  

do Zaproszenia 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu procedur bezpieczeństwa i samoobrony w 

systemie KRAV MAGA dla grupy 15 studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

Szkolenia realizowane będą dla osób uczestniczących w projekcie pn. „Podniesienie jakości kształcenia 

w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego z 

EFS, w ramach Programu Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, 

w terminie do 30.06.2020 r. 

1. ZAKRES USŁUGI: 

 realizacja programu kursu – 60  godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min.), ok. 30 

spotkań,  przez trenerów i/lub instruktorów i/lub ekspertów z uprawnieniami do 

przeprowadzania kursu procedur bezpieczeństwa i samoobrony w systemie krav maga ( 

uprawnienia polskiei i/lub międzynarodowe), 

 przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie certyfikatu ukończenia kursu procedur 

bezpieczeństwa w systemie krav maga  

Ponadto wykonawca zapewni: 

 sprzęt niezbędny do realizacji kursu;  

 ubezpieczenie studentów  NNW z rozszerzeniem obejmującym koszty leczenia; 

1. Planowany termin realizacji: (grudzień 2019 r./styczeń 2020) – czerwiec 2020 r. Harmonogram 

zajęć do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy w zależności od dyspozycyjności 

uczestników kursu. 

 

Liczba uczestników: 15 osób, 

Miejsce realizacji: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 

Płock. 

 

2. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Wymagane jest, aby wykonawca prowadzący kurs: 

 posiadał uprawnienia do wystawienia certyfikatów dla uczestników kursu; 

 w okresie ostatnich dwóch lat od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie prowadził minimum 3 kursy o podobnym zakresie 

do przedmiotu zamówienia; 

 dysponuje, bądź będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia, co najmniej jedną 

osobą pełniącą rolę – trenera i/lub instruktora i/lub eksperta z uprawnieniami do 
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przeprowadzania kursu procedur bezpieczeństwa i samoobrony w systemie krav maga 

(uprawnienia polskie i/lub międzynarodowe); 

 Wykonawca i osoba/osoby prowadzące zajęcia kursu KRAV MAGA posiadają (bądź będą 

posiadać) ubezpieczenia OC, ważne w trakcie całego okresu realizacji umowy. 

 

 

3. KRYTERIA OCENY : 

 

a) Cena. 

 

4. DODATKOWE:  

 

1. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa Powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić odpowiednią dokumentację projektową oznaczoną 

logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego:  

 listy obecności uczestników kursu,  

 certyfikaty dot. ukończenia przez uczestników kursu. 

 

3. Wykonawca, pod  rygorem utraty prawa do zapłaty za kurs, zobowiązany będzie do 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  o: 

 nie zgłoszeniu się uczestników na kurs; 

 przerwaniu kursu lub rezygnacji z uczestnictwa; 

 innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu kursu i umowy. 

 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie realizacji usługi, 

następujące dokumenty: 

 podpisane listy obecności uczestników z każdych zajęć (wzór listy dostarcza Zamawiający); 

 potwierdzenie odbioru wydanych certyfikatów; 

 oryginały ankiet oceniających kurs, przeprowadzonych wśród uczestników kursu (wzór 

ankiet dostarcza Zamawiający); 

 oryginały imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs (wzór wykazu dostarcza 

Zamawiający); 

 oryginały imiennego wykazu osób, które nie ukończyły kursu (wzór wykazu dostarcza 

Zamawiający);  

 ksero certyfikatów dot. ukończenia przez uczestników kursu (podpisane za zgodność z 

oryginałem); 

 faktur VAT/rachunków za zrealizowany kurs (w cyklach miesięcznych); 

 inną dokumentację niezbędną do rozliczenia kursu. 

 

5. PŁATNOŚĆ: 

Płatność w cyklach miesięcznych na podstawie faktury/rachunku wystawionej/nego po 

podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru zajęć zrealizowanych w danym miesiącu. 

 


