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DA.ER.232.17.2020                                                             
      Załącznik nr 1  

do Zaproszenia 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla kadry 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

 

Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub 

dwie części zamówienia. Każda z ofert częściowych Wykonawcy będzie rozpatrywana oddzielnie. 

Części zamówienia: 

Część I  

Kursu języka angielskiego dla 5 osób z kadry dydaktycznej Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Część II   

Kursu języka angielskiego dla 5 osób z kadry administracyjnej 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 31.12.2020 r. 

Cześć I  

1. ZAKRES USŁUGI: 

 przeprowadzenie kursu w oparciu o harmonogram ustalony indywidualnie z uczestnikiem  

 indywidualnie dostosowany programu szkolenia do poziomu wiedzy uczestnika 

 przygotowanie uczestników do egzaminu TELC (lub podobnego) 

 liczba godzin – 30h zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika (1 godzina szkoleniowa = 60 

min.) 

 zajęcia realizowane w dni powszednie i/lub w weekendy 

Ponadto wykonawca zapewni: 

 materiały niezbędne do realizacji szkolenia 

Planowany termin realizacji: marzec 2020 r. – grudzień 2020 r. 

Liczba uczestników: 5 osób kadry dydaktycznej Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Miejsce realizacji: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku  
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Cześć II 

1. ZAKRES USŁUGI: 

 przeprowadzenie kursu w oparciu o harmonogram ustalony indywidualnie z uczestnikiem  

 indywidualnie dostosowany programu szkolenia do poziomu wiedzy uczestnika 

 przygotowanie uczestników kursu do egzaminu TELC (lub podobnego) 

 liczba godzin – 30h zajęć indywidualnych dla każdego uczestnika (1 godzina szkoleniowa = 60 

min.) 

 zajęcia realizowane w dni powszednie i/lub w weekendy 

Ponadto wykonawca zapewni: 

 materiały niezbędne do realizacji kursu 

Planowany termin realizacji: marzec 2020 r. – grudzień 2020 r. 

Liczba uczestników: 5 osób kadry administracyjnej Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Miejsce realizacji: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku  

 

 

2. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

Dla Części I i II: Wymagane jest, aby wykonawca prowadzący kurs: 

 

 posiadał tytuł magistra filologii angielskiej 

 posiadał minimum 4 letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego; 

 

 

3. KRYTERIA OCENY : 

 

a) Cena. 

 

 

1. DODATKOWE:   

 

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

 

4.2 Wykonawca zobowiązuje się prowadzić odpowiednią dokumentację projektową oznaczoną 

logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego:  

 dziennik zajęć, 

 listy obecności uczestników kursu. 

 

4.3 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. 
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4.4 Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie realizacji 

usługi, następujących dokumentów: 

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

zajęć; 

 inna dokumentacja niezbędna do rozliczenia kursu. 

 

2. PŁATNOŚĆ: 

Faktura VAT/rachunek za zrealizowany kurs wystawiany miesięcznie, na podstawie protokołu 

odbioru usługi podpisanego przez obie strony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


