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DA.ER.232.01.2020                                                             
      Załącznik nr 1  

do Zaproszenia 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie KURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ dla grupy  

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: 

 kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursu w oparciu o szczegółowy program (na 

minimum 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

szczegółowy program szkolenia do akceptacji. Program będzie zawierał minimum imiona i 

nazwiska prowadzących szkolenie, tematykę, formy nauczania, rozkład godzinowy 

szkolenia. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy szkoleń po 

podpisaniu umowy) 

 na zakończenie kursu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia egzaminu 

sprawdzającego wiedzę i praktykę oraz przekazania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia 

lub certyfikatu na podstawie uzyskanej pozytywnej oceny  

 liczba godzin – nie mniej niż 90 (1 godzina szkoleniowa = 45 min.) 

 liczba uczestników: maksymalnie 10 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż liczba 

uczestników może ulec zmniejszeniu.  
 zajęcia realizowane w dni powszednie i/lub w weekendy 

Ponadto wykonawca zapewni: 

  materiały szkoleniowe oraz inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia 

Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy (planowany na styczeń 2020) do 30 

czerwca 2020 r. Harmonogram zajęć do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy w 

zależności od dyspozycyjności uczestników kursu. 

 

Liczba uczestników: maksymalnie 10 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, że liczba 

uczestników może ulec zmniejszeniu, jeśli nie zgłosi się planowana liczba 10 studentów.  
 

Miejsce realizacji: Zamawiający udostępni salę do realizacji kursu w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku zlokalizowaną przy ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock. Sala wyposażona 

jest w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem: Adobe Creative Cloud oraz GIMP 
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2. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Wymagane jest, aby wykonawca prowadzący kurs: 

 posiadał uprawnienia do wystawienia certyfikatów i/lub zaświadczeń ukończenia kursu 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; 

 zapewni wykwalifikowaną kadrę (co najmniej jedną osobę) posiadającą odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie, zapewniając wysoki poziom merytoryczny kursu tj. prowadzący kurs 

posiada/ją minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji kursu o podobnej tematyce. 

 

 

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:  

 dziennik zajęć, 

 listy obecności 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 oznaczone logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego: 

 dziennik zajęć zawierający: podpisane listy obecności uczestników, wymiar godz. zajęć, 

temat zajęć potwierdzenie odbioru wydawanych certyfikatów; 

 oryginały ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników kursu; 

 oryginały imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs; 

 oryginały imiennego wykazu osób, które nie ukończyły kursu;  

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

oryginałem); 

 faktury VAT/rachunku za zrealizowany kurs (oznaczenie logotypami nie dotyczy faktury 

VAT/rachunku); 

 inna dokumentacja niezbędna do rozliczenia kursu. 
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5. PŁATNOŚĆ: 

 

Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu kursu przez wszystkich uczestników w terminie 

30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą do 

wystawienia faktury/rachunku jest obustronnie podpisany protokół odbioru realizacji kursu. 


