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załącznik nr 1  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa zadania: Wizyty studyjne u pracodawców krajowych "Geoturystyka, geoopunkty, 

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. 

 

Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w trakcie wizyty studyjnej opieki 

merytorycznej ze strony pracodawcy krajowego lub osób i firm z nim współpracujących, 

prowadzącego w swoim zakresie działalności związane z badaniami geologicznymi oraz 

dokumentacją obiektów geologicznych w tym geoturystycznych.  

2. Ilość osób: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił maksymalnie 1 opiekuna 

merytorycznego dla 1 grupy studentów maksymalnie 20 osobowej . 

Ostateczna liczba uczestników zależeć będzie od liczby osób zainteresowanych udziałem 

w wizycie. Nie można wprowadzać na zajęcia dodatkowych osób niebędących 

uczestnikami projektu. W wizycie mogą uczestniczyć jedynie uczestnicy projektu 

„GeoHazardSilesia - Program  nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziem” 

3. Ilość godzin: Dziennie na 1 opiekuna przypadać będzie maksymalnie 8 h zajęć x 5 dni; 

łącznie maksymalnie 40 h. Godziny zajęć w poszczególnych dniach wizyty strony ustalać 

będą na bieżąco.  

4. Termin realizacji zamówienia: 25 do 29 marca 2019r.  

5. Wykonawca winien uzyskać odpowiednie zgody i pozwolenia na wstępy do obiektów 

gdzie będą odbywać się zajęcia: parków krajobrazowych, projektowanego geoparku 

„Kraina Wygasłych Wulkanów” ,muzeów, oraz obiektów geoturystycznych.  

6. Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie studentów u pracodawcy krajowego 

z praktycznymi aspektami realizacji przedsięwzięć z zakresu dokumentacji obiektów 

geologicznych pod kątem walorów geoturystycznych oraz naukowych.  

W trakcie wizyty studyjnej przewiduje się: 
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- zapoznanie UP z budową geologiczną oraz aspektami środowiska geograficznego rejonu 

Sudetów Zachodnich 

- zorganizowanie wizyty geoturystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem geopunktów w 

Sudetach Zachodnich 

-  omówienie tematyki górnictwa i poszukiwania minerałów w okolicach Kowar i 

Karpacza 

- wizytę w projektowanym geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów 

7. Zajęcia w trakcie wizyty skierowane są do studentów I i II stopnia Wydziału Nauk o  

Ziemi. 

8. Program wizyty powinien uwzględniać efekty kształcenia uzyskane przez studenta podczas 

dotychczasowej nauki oraz winien być dostosowany do kierunku studiów. Program wizyty 

powinien umożliwiać bieżące dostosowanie treści do umiejętności i potrzeb studenta. 

Zajęcia winny być prowadzone zgodnie  z zatwierdzonym sylabusem wizyty studyjnej. 

9. Opiekun merytoryczny winien uczestniczyć we wszystkich zajęciach realizowanych 

w trakcie wizyty studyjnej. 

10. Realizacja usługi winna odbywać się zgodnie z harmonogramem wizyty 

przygotowanym przez Zamawiającego po zawarciu umowy i przesłanym do Wykonawcy 

drogą mailową najpóźniej do 3 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do zmian wprowadzanych przez 

Zamawiającego. 

12. Realizacja programu wizyty studyjnej na każdym etapie winna być uzgadniana 

z kierownikiem projektu GeoHazardSilesia, który reprezentuje Zamawiającego 

w kwestiach merytorycznej realizacji programu wizyty studyjnej. 

13. W czasie wizyty studyjnej opiekun merytoryczny będzie zobowiązany 

do przeprowadzenia cyklu wykładów teoretycznych i praktycznych, które muszą 

uwzględniać minimalny zakres tematyczny wizyty. Wykłady i zajęcia praktyczne winny 

zostać przeprowadzone na poziomie uniwersyteckim i powinny uwzględniać poziom 

wiedzy z zakresu geologii i geoturystyki nabytej przez studentów WNoZ UŚ. 

 

Rekrutacja, informacja oraz organizacja szkolenia: 

Za rekrutację na wizytę odpowiedzialny jest Zamawiający. 
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Zamawiający dostarczy Wykonawcy wersję elektroniczną wzoru listy obecności, najpóźniej 

do 1 dnia roboczego przed planowanym rozpoczęciem wizyty, a Wykonawca zobowiązany 

jest do wydruku listy obecności na każdy dzień wizyty i zebrania podpisów uczestników 

na wersji papierowej i dostarczenia po zakończeniu wizyty do Zamawiającego w terminie 

do 7 dni roboczych od zakończenia wizyty. Niedotrzymanie ww. terminu Zamawiający uzna 

jako nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego  

o niezgłoszeniu się uczestników na zajęcia, przerwaniu lub rezygnacji z uczestnictwa 

w wizycie oraz każdorazowej nieobecności skierowanych osób na wizytę, 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, frekwencji uczestników oraz prowadzenia wizyt monitorujących. 

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia osobom wskazanym przez Zamawiającego 

wykonania zdjęć dla celów Promocji Projektu. 

 

Materiały informacyjne: przygotowanie, oprawa, druk i dystrybucja: 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. Przygotowania sylabusa zajęć 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 wizyty w celu zatwierdzenia 

go przez Zamawiającego. 

2. Przygotowania dodatkowych materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika wizyty 

studyjnej. Ilość stron materiałów szkoleniowych uzależniona od wykładowcy. Materiały 

szkoleniowe muszą być przekazane uczestnikom szkolenia w formie elektronicznej. 

W skład materiałów szkoleniowych mogą wchodzić dodatkowe, niezbędne z punktu 

widzenia Wykonawcy materiały. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaakceptowania 

materiałów szkoleniowych przed rozdaniem ich studentom, a w sytuacji konieczności 

dokonania poprawek Wykonawca wykona je bez zbędnej zwłoki. 
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3. Przygotowania testu wiedzy, uwzględniającego program oraz zakres merytoryczny 

wizyty, i wydrukowania ich dla wszystkich uczestników wizyty. Testy muszą być 

imienne, nie anonimowe. 

4. Przeprowadzenia w ostatnim dniu wizyty 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 wizyty co najmniej w wersji papierowej. 

5. Prowadzenia dokumentacji fotograficznej z wizyty. 

6. Na materiałach szkoleniowych, 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 wizyty następujących dokumentów: 

1. Oryginałów list obecności. 

2. Jednego kompletu materiałów szkoleniowych, na poczet przekazania ich do archiwum 

Projektu. 

4. Oryginałów sprawdzonych testów wiedzy. 

5. Oryginałów ankiet oceniających przeprowadzonych wśród uczestników zajęć, 

i zestawienia wyników ankiet. 

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

wizyty. 

7. 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 
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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 wizyty 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 limitu 276 godzin miesięcznie – 

według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty 

zawarcia umowy. 

Prawa autorskie:  

Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, całości autorskich praw majątkowych do wytworzonych w ramach realizacji 

niniejszego zamówienia materiałów noszących cechy utworu w rozumieniu art. 1 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 Warunki płatności:   
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Rozliczenie za opiekę merytoryczną w trakcie wizyty odbędzie się po zakończeniu realizacji 

wizyty i po podpisaniu przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru, który stanowi 

podstawę do przyjęcia przez Zamawiającego rachunku/faktury. Warunkiem podpisania 

protokołu odbioru przez Zamawiającego będzie dostarczenie do Zamawiającego w ww 

terminie dokumentów określonych powyżej.  

Wynagrodzenie wypłacone będzie w oparciu o cenę jednostkową za 1 h zajęć opiekuna 

merytorycznego oraz za faktyczną liczbę przeprowadzonych godzin zajęć przez opiekuna 

w trakcie wizyty. 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 – 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  

 

Wymagania względem Wykonawcy: 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą 

która spełnia łącznie poniższe wymagania:  

 - wykształcenie wyższe dziedziny nauk o Ziemi (geologii) 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; 

- praktyczna znajomość tematyki badań z zakresu badań geologicznych.   

- uprawnienia państwowe Przewodnik Górski Sudecki 

-doświadczenia z zakresu inwentaryzacji geostanowisk 

Przez praktyczną znajomość ww. tematyki Zamawiający rozumie: 

- co najmniej dwie publikacje w czasopismach wykazanych na liście A lub B MNiSzW 

o tematyce geologicznej lub/i geoturystycznej. 
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Wraz z ofertą wymagane jest złożenie dokumentów potwierdzających kompetencje 

merytoryczne tj. doświadczenie zawodowe osób sprawujących opiekę merytoryczną w czasie 

wizyty studyjnej: 

- ksero/skan dyplomu 

- wykaz publikacji naukowych (należy podać: tytuł publikacji, autorzy, rok wydania, nazwa 

czasopisma, strony)  

- ksero/skan uprawnień państwowych  

- ksero/skan pierwszych strony wykonanych dokumentacji  


