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DA.MB.232.11.2020                                                             
      Załącznik nr 1  

do Zaproszenia 
 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. 

„Przeprowadzenie kursu obsługi pakietu Office – Excel dla grupy studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku”. Kurs realizowany będzie 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 30.04.2020 r. 

 

1. ZAKRES USŁUGI: 

a) kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursu w oparciu o szczegółowy program 

b) 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  

c) czas trwania – 2 dni (łącznie 16 godzin lekcyjnych – po 45 min.) 

d) liczba uczestników 10 

e) zajęcia realizowane w dni powszednie lub w weekendy, w zależności od harmonogramu 

ustalonego z Zamawiającym po podpisaniu umowy.  

 

Ponadto Wykonawca zapewni: 

a) materiały szkoleniowe oraz inne materiały niezbędne do realizacji szkolenia 

b) przeprowadzenie testów określających poziom uczestników w celu dostosowania programu 

szkolenia  - min. 7 dni przed szkoleniem  

Planowany termin realizacji: od dnia podpisania umowy – 30 kwietnia 2020 r. zgodnie z 

harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym po podpisaniu umowy.  

Liczba uczestników: 10 osób, 

Miejsce realizacji: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku  
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2. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Wymagane jest, aby Wykonawca prowadzący kurs: 

a) posiadał uprawnienia do wystawienia certyfikatów lub zaświadczeń ukończenia dla uczestników 

kursu; 

b) w okresie ostatnich dwóch lat prowadził minimum 3 kursy z EXCEL; 

c) zapewni wykwalifikowaną kadrę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie, zapewniając 

wysoki poziom merytoryczny kursu tj. prowadzący kurs w okresie ostatnich dwóch lat prowadził 

minimum 3 kursy z EXCEL 

 

3. DODATKOWE:   

a) Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa Powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

b) Wykonawca zobowiązuje się prowadzić odpowiednią dokumentację projektową oznaczoną 

logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego:  

• dziennik zajęć, 

• listy obecności uczestników kursu. 

c) 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. 

d) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie realizacji usługi, 

następujące dokumenty: 

• 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); 

• faktur VAT/rachunku za zrealizowany kurs; 

• inna dokumentacja niezbędna do rozliczenia kursu. 
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5. KRYTERIA OCENY : 

Cena - 100% 

 

6. 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. 


