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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa zadania: Wizyty studyjne u pracodawców krajowych „Geoturystyka, geopunkty, ścieżki 

dydaktyczne”  realizowanego  w ramach projektu „GeoHazardSilesia – program nabycia nowych 

kompetencji w naukach o Ziemi” współfinansowanego w ramach  Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014 – 2020. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie opieki merytorycznej w dniach 23 do 27 

kwietnia 2018r. ze strony pracodawcy krajowego lub osób i firm z nim współpracujących, 

zajmujących się badaniem regularnych struktur geomorfologicznych,  uzyskanie 

odpowiednich zgód i pozwoleń na wykonanie badań geologicznych, geofizycznych w 

zakresie rozpoznania struktur geomorfologicznych w Tuchowiczu, Woli Okrzejskiej i 

Wilczyskach. Opieka nad grupą max.10 studentów w wymiarze 20h w okresie 5 dni.  

2. Zadania firmy-partnera  

 wskazania oczekiwań i spodziewanych efektów prac specjalistycznych prowadzonych 

przez studentów w ramach wyjazdu studyjnego, ww. prace dotyczyć będą wykonania 

rozpoznania geologiczno-geofizycznego struktur geomorfologicznych, 

udokumentowania badań oraz przygotowania propozycji stanowisk geo-punków; 

 przeprowadzenia zajęć merytorycznych w terenie mających na celu zapoznania 

studentów w metodyką prac polowych, przetwarzaniem i interpretacją danych 

geologicznych, geofizycznych oraz archeologicznych (jeżeli będzie taka konieczność);  

 nadzoru nad prowadzeniem prac terenowych: geologicznych i geofizycznych; 

 konsultacji na etapie opracowywania wyników badań i ukierunkowania ich na potrzeby 

społeczności lokalnej i przemysłu; 

 recenzji projektu i wydania opinii na temat działań studentów. 

3. Zajęcia skierowane są do studentów I i II stopnia Wydziału Nauk o Ziemi. 

4. Godziny zajęć w poszczególnych dniach szkolenia strony ustalać będą na bieżąco. 

Realizacja programu wizyty studyjnej na każdym etapie winna być uzgadniana z 

kierownikiem projektu GeoHazardSilesia, który reprezentuje Zamawiającego w kwestiach 

merytorycznej realizacji programu wizyt studyjnych. 

http://www.wnoz.us.edu.pl/
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5. Program wizyty powinien uwzględniać efekty kształcenia uzyskane przez studenta podczas 

dotychczasowej nauki oraz winien być dostosowany do kierunku studiów. Program 

szkolenia powinien umożliwiać bieżące dostosowanie treści do umiejętności i potrzeb 

studenta. Zajęcia winny być prowadzone zgodnie  z zatwierdzonym sylabusem wizyty 

studyjnej. 

Materiały informacyjne: przygotowanie, oprawa, druk i dystrybucja: 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. Przygotowania sylabusa zajęć (dla części teoretycznej i praktycznej) według wzoru 

dostarczonego przez Zamawiającego w wersji elektronicznej edytowalnej drogą mailową w 

terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy przygotowany 

sylabus w formie elektronicznej drogą mailową co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem 

szkolenia w celu zatwierdzenia go przez Zamawiającego. 

3. Przygotowania testu wiedzy, uwzględniającego program oraz zakres merytoryczny szkolenia, i 

wydrukowania ich dla wszystkich uczestników szkolenia. Testy muszą być imienne, nie 

anonimowe. 

4. Przeprowadzenia w ostatnim dniu szkolenia ankiety (przygotowanej w wersji elektronicznej 

przez Zamawiającego i dostarczonej Wykonawcy drogą mailową w terminie do 3 dni roboczych 

przed zakończeniem wizyty) dotyczącej indywidualnej oceny wizyty przez każdego z 

uczestników. Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania i przekazania tych ankiet oraz 

zestawionych wyników Zamawiającemu, w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia danego 

szkolenia co najmniej w wersji papierowej. 

5. Na testach wiedzy oraz ankiecie powinna znaleźć się informacja, iż wizyta studyjna jest 

współfinansowana z Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi oraz zasadami promocji Projektu. 

Informacje na temat prawidłowego oznaczenia materiałów szkoleniowych i dokumentów 

dostarczy Zamawiający w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty zawarcia 

umowy. 

 

Dokumentacja związana z realizacją wizyt studyjnych: 

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych 

od dnia zakończenia szkolenia następujących dokumentów: 

http://www.wnoz.us.edu.pl/
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1. Oryginałów list obecności. 

2. Oryginałów sprawdzonych testów wiedzy. 

3. Oryginałów ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników zajęć, i zestawienia 

wyników ankiet. 

4. Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych zajęć (pliki zdjęć w jpg) w trakcie 

szkolenia. 

5. Protokołów sporządzonych przez Wykonawcę wskazujących planowaną liczbę i ewidencję 

godzin, a następnie prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym 

miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie oraz w ramach 

innych aktywności zawodowych (dot. Wykonawców będących osobami fizycznymi 

osobiście wykonującymi pracę na rzecz projektu). 

Dodatkowo Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania harmonogramu szkoleń w miesiącu, w którym wykonywać będzie 

zadania na rzecz Projektu, protokół wskazujący planowaną liczbę oraz ewidencję godzin w danym 

miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie oraz w ramach wszelkich 

innych aktywności zawodowych, niezależnie od źródła ich finansowania (dot. Wykonawców 

będących osobami fizycznymi osobiście wykonującymi pracę na rzecz projektu), w celu 

wprowadzenia przedstawionych danych do systemu teleinformatycznego SL2014 oraz weryfikacji, 

czy łączne planowane zaangażowanie zawodowe Wykonawcy nie przekracza limitu 276 godzin 

miesięcznie – według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych 

od daty zawarcia umowy. 

Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni roboczych 

od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym wykonywał zadania na rzecz Projektu, 

protokół wskazujący prawidłowe wykonanie zadań oraz rzeczywistą liczbę oraz ewidencję godzin 

w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie oraz w ramach 

wszelkich innych aktywności zawodowych, niezależnie od źródła ich finansowania (dot. 

Wykonawców będących osobami fizycznymi osobiście wykonującymi pracę na rzecz 

projektu), w celu wprowadzenia przedstawionych danych do systemu teleinformatycznego SL2014 

oraz weryfikacji, czy łączne rzeczywiste zaangażowanie zawodowe Wykonawcy nie przekracza 

http://www.wnoz.us.edu.pl/
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limitu 276 godzin miesięcznie – według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w terminie do 

3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

 

Prawa autorskie:  

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentów opracowań 

i wszelkich innych materiałów wytworzonych przez siebie w ramach realizacji niniejszego 

zamówienia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

  

Warunki płatności:   

Rozliczenie za wykonane usługi noclegowe oraz wyżywienie odbędzie się po zakończeniu realizacji 

danej usługi na podstawie faktury. Podstawa będzie opis faktury sporządzony przez koordynatora 

projektu w którym zawarta zostanie informacja czy usługa została wykonana prawidłowo. 

Rozliczenia za wykonane godziny dydaktyczne przez specjalistów zewnętrznych będzie wykonane 

na podstawie Protokołów sporządzonych przez Wykonawcę wskazujących planowaną liczbę i 

ewidencję godzin, a następnie prawidłowe wykonanie zadań.  

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności na rachunek Wykonawcy podany na 

fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 

Osobą odpowiedzialną za podpisanie protokołu odbioru jest: Koordynator Projektu i Asystent 

Koordynatora. 

 

Kryteria oceny ofert:  

Część A - 100 % cena,  

Cześć B – 100 % cena 

Część C – 100% cena 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium – 100 pkt 

Xc punktów za kryterium cena = (najniższa cena występująca w ofertach * 100) : cena wskazana  

w rozpatrywanej ofercie  

http://www.wnoz.us.edu.pl/

