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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Nazwa zadania: „Projekt badań geofizycznych in situ w kopalniach rud metali” realizowanego w ramach 
projektu „GeoHazardSilesia – program nabycia nowych kompetencji w naukach o Ziemi” 
współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020. 
 
Celem tego etapu wykonania  projektu badań geofizycznych in situ jest zdobycie przez studentów wiedzy i 
kompetencji w zakresie opracowywania i wizualizacji danych geofizycznych, które są stosowane na polskim 
rynku badań geofizycznych. Zajęcia skierowane są do studentów I i II stopnia Wydziału Nauk o Ziemi, którzy 
uczestniczyli w pierwszym etapie badań terenowych zrealizowanych w lipcu 2018r. Program powinien 
uwzględniać efekty kształcenia uzyskane przez studenta podczas dotychczasowej nauki oraz winien być 
dostosowany do kierunku studiów. Program powinien umożliwiać bieżące dostosowanie treści do 
umiejętności i potrzeb studenta. Zajęcia winny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym sylabusem. 
 
Przedmiot zamówienia. 
Opieka merytoryczna nad uczestnikami  zadania „Projekt badań geofizycznych in situ w kopalniach rud 
metali”  w czasie opracowywania danych  i przygotowywania sprawozdań oraz opracowywania wyników   
(maks. 40 godzin, tj. 8h/dzień) w celu realizacji końcowego  Projektu badań dla maksymalnie 15 
studentów Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.  
 
Liczba uczestników: 15 osób. 
 
Opieka merytoryczna obejmuje: 
 
1. Nadzór nad prawidłowym transferem danych z terenowego sprzętu geofizycznego do urządzeń 

mobilnych (laptop, komputer).  
2. Konsultowanie na etapie standaryzacji wyników oraz wstępnej obróbki danych z aparatury  radarowej, 

geoelektrycznej i sejsmicznej. 
3. Interpretację wyników badań oraz praktyczną prezentację możliwości przetwarzania danych za pomocą 

specjalistycznego oprogramowania stosowanego w firmie geofizycznej.  
4. Prezentację i praktyczne zastosowania oprogramowaniem służącego do  wizualizacji wyników. 
5. Konsultacje na etapie tworzenia końcowych sprawozdań oraz projektu badań geofizycznych. 
 
Miejsce i termin realizacji zajęć: 
1. Miejscem realizacji zajęć mających na celu stworzenie projektu badań geofizycznych jest Wydział Nauk o 

Ziemi UŚ, Sosnowiec, ul. Będzińska 60.  
2. Wymagane jest aby Wykonawca dostarczył niezbędne specjalistyczne oprogramowanie oraz sprzęt z 

którego będą archiwizowane dane. 
3. Termin realizacji zamówienia:  od daty zawarcia umowy,  zakończenie nie później niż 30 października  

2018r. 
4. Realizacja usług winna odbywać się zgodnie z harmonogramem prac kameralnych  przygotowanym przez 

Zamawiającego po zawarciu umowy i przesłanym do Wykonawcy drogą mailową najpóźniej do 3 dni 
roboczych licząc od daty zawarcia umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do zmian wprowadzanych przez Zamawiającego. 
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6. Godziny zajęć i konsultacji studentów w poszczególnych dniach realizacji zadania strony ustalać będą na 
bieżąco. 

 
Minimalny zakres tematyczny prowadzonych zajęć i konsultacji:  
realizacja programu badań na każdym etapie winna być uzgadniana z Zamawiającym. W czasie prowadzenia 
konsultacji i zajęć kameralnych Wykonawca będzie realizował teoretyczną cześć zadania. 
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia studentom oprogramowania do sprzętu geofizycznego 
(aparatura geoelektryczna ARES i Georadar MALA). 
Wykonawca zobowiązany jest także do udostępnienia studentom używanego w czasie  wykonywania 
pomiarów oprogramowania (RES2DIN, VOXLER, SURFER) 
 
W projekcie badań geofizycznych mogą uczestniczyć jedynie uczestnicy projektu „GeoHazardSilesia - 
Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziem”. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć 
Wykonawcy drogą elektroniczną listę uczestników szkolenia. 
 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy wersję elektroniczną wzoru listy obecności, najpóźniej do 3 dni 
roboczych przed planowanym rozpoczęciem zajęć.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
poinformowania Zamawiającego o niezgłoszeniu się uczestników w ustalonych terminach  lub rezygnacji z 
uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności  UP oraz w innych sytuacjach które mają wpływ na 
ewentualne niezrealizowanie programu zajęć i umowy. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia 
osobom wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzenia w każdym czasie kontroli realizacji zajęć w tym 
w szczególności ich przebiegu, treści, wykorzystywanych materiałów, frekwencji uczestników oraz 
prowadzenia wizyt monitorujących. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia osobom wskazanym 
przez Zamawiającego wykonania zdjęć dla celów Promocji Projektu.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
1. Przygotowania sylabusa zajęć (dla części teoretycznej) 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. 
 
2. Przygotowania materiałów szkoleniowych w języku polskim dla każdego uczestnika szkolenia. Materiały 
szkoleniowe powinny być przekazane uczestnikom szkolenia w formie elektronicznej. W skład materiałów 
szkoleniowych mogą wchodzić dodatkowe, niezbędne z punktu widzenia Wykonawcy materiały. 
 
3. 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 szkolenia) dotyczącej indywidualnej oceny szkolenia 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. 
4. Na materiałach szkoleniowych, sylabusie oraz ankiecie należy zawrzeć informację, iż zajęcia są 
współfinansowane z Unii Europejskiej zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji zadania 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 zajęć.  
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Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
zakończenia szkolenia następujących dokumentów: 
1. Oryginałów list obecności. 
2. Jednego kompletu materiałów szkoleniowych, na poczet przekazania ich do archiwum Projektu. 
3. Oryginałów ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników zajęć, i zestawienia wyników 
ankiet. 
4. Opracowania końcowego, efektów wizualizacji  wyników geofizycznych badań terenowych wchodzących 
w skład Projektu badań geofizycznych. 
 
Rozliczenie odbędzie się po zakończeniu realizacji  zadania po podpisaniu przez Zamawiającego bez uwag 
protokołu odbioru, który stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury. Warunkiem podpisania 
protokołu odbioru usługi będzie dostarczenie do Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia 
zakończenia projektu badań geofizycznych dokumentów określonych powyżej. Wynagrodzenie wypłacone 
będzie w oparciu o cenę jednostkową za godzinę. 
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności na rachunek Wykonawcy podany na 
fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 
 
Wymagania względem Wykonawcy. 
1. Wykształcenie wyższe z dziedziny nauk o Ziemi i/lub dziedziny nauk technicznych (dyscyplina naukowa: 
geofizyka, geologia) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 
2011r. (Dz.U. 2011, Nr 179, poz. 1065) w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin 
naukowych i artystycznych; 
2. Praktyczna znajomość tematyki z zakresu badań geofizycznych, specjalistycznego oprogramowania oraz 
jego interpretacji. 
Przez praktyczną znajomość tematyki z zakresu geofizyki Zamawiający rozumie: 
- co najmniej 2 opracowania z zakresu badań geofizycznych wykonane dla przemysłu typu operatów badań, 
interpretacji wyników, kompleksowego opracowania badań geofizycznych. 
- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem prac z zakresu geofizyki i/lub 
geologii. 
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału wymagane jest złożenie następujących dokumentów : 
- dokument potwierdzający wykształcenie (np. ksero dyplomu) 
- wykaz opracowań dla przemysłu (tytuł, autorzy, zamawiający) 
- oświadczenie  potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem 
prac z zakresu geofizyki i/lub geologii.  
                                             
                                                         
 


