
 
 

 
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 wizyt studyjnych dla trzech 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. Wizyta studyjna dla jednej, 4-osobowej grupy studentów będzie trwać 8 godzin lekcyjnych i 

będzie obejmować zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć wskazanych w ust. 4, merytoryczną 
opiekę podczas wizyty oraz organizację szkolenia z BHP. 

3. Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie studentów z pracodawcą, jego oczekiwaniami oraz 
specyfiką pracy na stanowisku wymagającym realizacji zadań związanych z zastosowaniami 

matematyki, ekonomii lub informatyki w firmie dostarczającej wiarygodnych, rzetelnych, 

niezależnych, wysokiej jakości wynikowych informacji statystycznych na temat stanu i zmian 
zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym.  

4. W trakcie wizyty studyjnej Wykonawca przeprowadzi zajęcia obejmujące: 

1) zapoznanie studentów z profilem działalności Urzędu Statystycznego, 

2) warsztaty dot. statystyki publicznej okiem przedsiębiorcy, 

3) warsztaty dot. Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG wraz z projektami studenckimi. 

5. Wykonawca przeprowadzi wizytę studyjną zgodnie z poniższym harmonogramem: 

I  GRUPA  - 5.09.2017r.  

II GRUPA  - 6.09.2017r.  

III GRUPA - 7.09.2017r.  

6. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia opiekuna/trenera wskazanego w Wykazie osób, 

stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

7. Opiekun/trener przeprowadzi zajęcia, o których mowa w ust. 4.   

8. Zamawiający dopuszcza zmianę opiekuna/trenera 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 wykładowcy jedynie wtedy, gdy kwalifikacje 

i doświadczenie proponowanej osoby będą takie same, bądź wyższe niż osoby wymienionej w 
ofercie. 

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

10. Wykonawca zapewni każdemu studentowi dostęp do narzędzi statystycznych stosowanych w 

firmie oraz do indywidualnego stanowiska komputerowego celem realizacji zajęć, o których 
mowa w ust. 4 pkt. 2-3. 
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11. Wykonawca zapewni salę ze sprzętem audio-wizualnym celem realizacji zajęć, o których mowa w 

ust. 4 pkt 1. 

12. Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Wykonawcy, w grupach nie większych niż 4 osobowe. 

13. 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. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników wizyty studyjnej ankiety 
ewaluacyjnej na zakończenie zajęć, oceniającej prowadzącego oraz organizację wizyty studyjnej. 

15. W trakcie każdej wizyty studyjnej Wykonawca zapewni uczestnikom materiały dydaktyczne 

w formie papierowej i elektronicznej.  

16. Ponadto Wykonawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego jeden egzemplarz materiałów, 

o których mowa powyżej w formie papierowej do dokumentacji prowadzonej przez 
Zamawiającego. 

 

 


