
 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie trzech wizyt studyjnych dla ośmiu grup 
studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu „KLUCZ- Rozwój 
kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. 

2. Każda wizyta studyjna będzie trwać 4 dni robocze, 40 godzin lekcyjnych i będzie prowadzona dla 
4-osobowej grupy studentów.  

3. Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie studentów z pracodawcą, jego oczekiwaniami i specyfiką 
pracy w branży chemicznej oraz nabycie przez studentów nowych kompetencji.  

4. Wizyta studyjna będzie obejmować: 

• zaplanowanie zajęć dla grupy studentów, 

• merytoryczną opiekę podczas wizyty, 

• zapoznanie z profilem działalności firmy, aparaturą i obsługiwanymi klientami, 

• warsztaty "Jak spełnić oczekiwania klienta?", 

• zajęcia z przygotowania próbek oraz pomiarów technikami instrumentalnymi z zakresu analizy 
spektroskopowej (IR, UV-Vis) lub chromatografii (GC, HPLC) lub analizy nieorganicznej (ICP-
MS, ASA, ICP-OES), wraz z zapewnieniem wszelkich potrzebnych do analiz odczynników, 

• nowoczesne narzędzia pracy w firmie - zapoznanie uczestników wizyty studyjnej z 
nowoczesnymi programami komputerowymi i innymi narzędziami wykorzystywanymi w firmie, 

• projekt do samodzielnego wykonania pod nadzorem pt. "Nauka w biznesie". 

5. Przed przystąpieniem do realizacji programu wizyty studyjnej Wykonawca przeprowadzi szkolenie 
BHP studentów. 

6. Wykonawca przeprowadzi wizytę studyjną zgodnie z poniższym harmonogramem: 

I  - III GRUPA 

20.06.2017r. – 23.06.2017 r. godz.  09.00 - 17:00  
IV  - VI GRUPA 

26.06.2017r. – 29.06.2017 r. godz.  09.00 - 17:00 
VII  - VIII GRUPA 

03.07.2017r. – 06.07.2017 r. godz.  09.00 – 17:00 

7. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia opiekuna/trenera grupy studentów ze strony 
pracodawcy wskazanego w Wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 
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8. Realizację przedmiotu zamówienia, w zakresie, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia Wykonawca powierzy opiekunowi/trenerowi wskazanemu w załączniku 
nr 3 do Ogłoszenia 

9. Zamawiający dopuszcza zmianę opiekuna/trenera studentów wskazanego w Wykazie osób 
stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Zmiany są dopuszczalne za zgodą Zamawiającego, 
gdy Wykonawca, z przyczyn losowych zmuszony byłby zmienić wymienioną w ofercie osobę. 
Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę opiekuna/trenera jedynie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie proponowanej osoby będą takie same, bądź wyższe niż osoby wymienionej w 
ofercie. 

10. Wykonawca i Zamawiający nie zapewniają poczęstunku w trakcie przerw. 

11. Wykonawca zapewni laboratorium wyposażone w aparaturę analityczną minimum: spektrometr 
FTIR, chromatograf gazowy GC-MS i spektrometr ICP-OES oraz wszelkie odczynniki potrzebne do 
analiz. 

12. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik zajęć, listę obecności uczestników wizyty 
studyjnej, oraz wystawić uczestnikom wizyty studyjnej zaświadczenia na wzorze wcześniej 
zaakceptowanym przez Zamawiającego i spełniającym wymogi dotyczące promocji projektów 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz opatrzone 
informacją, że „Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

13. W ostatnim dniu każdej wizyty studyjnej Wykonawca przeprowadzi wśród uczestników wizyty 
studyjnej ankietę ewaluacyjną oceniającą wizytę, w tym jej organizację oraz opiekuna/trenera. 

14. W trakcie każdej wizyty studyjnej Wykonawca zapewni uczestnikom materiały dydaktyczne 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w formie papierowej i elektronicznej.  

15. Ponadto Wykonawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego jeden egzemplarz materiałów, 
o których mowa powyżej w formie papierowej do dokumentacji prowadzonej przez 
Zamawiającego. 

 
 


