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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: 

 

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach prowadzący projekt  

„GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi.” – 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 

3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

 

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów w zakresie  

„Audytu krajobrazowego” w ramach projektu GeohazardSilesia dla max. 50 studentów studiów 

stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.  

 

W odpowiedzi (skierowanej na e-mail: radoslawa.tomaszewska@us.edu.pl ) proszę podać,  czy 

Wykonawca  spełnia poniżej podane warunki i posiada możliwości przeprowadzenia warsztatów 

zgodnie z warunkami zapytania. Podać cenę za całość usługi. 

 

Warunki: 

 

1. Firma musi mieć udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia opracowań 

testowych metodyki audytu oraz ekspertyz przeprowadzonych w oparciu o instrukcję 

wykonywania audytu krajobrazowego pt. Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka 

oraz główne założenia  dostępnej na stronie www.gdos.gov.pl 

2. Warunkiem koniecznym dla realizacji szkolenia jest dysponowanie przez Firmę zespołem 

wykładowców o udokumentowanym dorobku naukowym (aktualne publikacje związane z 

identyfikacją, typologią, charakterystyką i oceną zagrożeń krajobrazów Polski) oraz 

wdrożeniowym z zakresu polityki krajobrazowej Polski. Konieczne jest przedłożenie 

wykazu nazwisk wraz z doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzenia szkoleń z 

Audytu Krajobrazowego oraz udokumentowany dorobek publikacyjny z tego zakresu 

(wymienione publikacje). 

3. Firma musi dysponować wykonawcami, którzy biegle posługują się narzędziami GIS w 

zakresie wykorzystywania baz danych i zasobów kartograficznych dla potrzeb audytu, co 

udokumentuje stosownym wykazem osób z właściwym dorobkiem publikacyjnym i 

wdrożeniowym. 

4. Warsztaty będą prowadzone w okresie II-go i III-go kwartału 2018r.  

5. Liczba godzin szkolenia (1 godzina = 45 minut) wynosi 40 godzin. 

6. Nabór do zdania „Audyt krajobrazowy” będzie prowadzone zgodnie z regulaminem 

projektu dostępnym na stronie www.geohazardsilesia.us.edu.pl (zakładka do pobrania).  

7. Grupa studentów będzie liczyć do 50 osób, zajęcia będą prowadzone w budynkach WNoZ 

UŚ oraz w formie warsztatów terenowych. 

mailto:radoslawa.tomaszewska@us.edu.pl
http://www.gdos.gov.pl/
http://www.geohazardsilesia.us.edu.pl/


 
 

GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi. 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, UL. BANKOWA 12,  40-007  KATOWICE,  HTTP://WWW.US.EDU.PL 

 

BIURO PROJEKTU:  

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
Ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec 
tel. 32 3689462; 32 3689448 
www.wnoz.us.edu.pl  

8. Firma zapewni uczestnikom wydanie odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego udział w 

szkoleniu oraz zakres nabytych kompetencji. 

9. Wykonanie usługi będzie fakturowane zgodnie z wykonanymi godzinami po zakończeniu 

kursu. 

10. O wyborze Wykonawcy decydować będzie w 100% cena.  

Uwaga! Ze względu na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest usługa kształcenia zawodowego finansowana w 

całości ze środków publicznych, usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 

lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Wykonawca, z którym zostanie 

podpisana umowa otrzyma stosowne oświadczenie o finansowaniu. 

11. Ocenę zaproponowanego programu szkolenia  i kompetencji osób przeprowadzających 

szkolenie wykona Komisja w składzie: Koordynator Projektu, Asystent Koordynatora oraz 

Dziekan WNoZ UŚ. 

 

 


