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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pt. „SCADA - system 
informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego”, dla grupy 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. Celem szkolenia jest: 
a. przekazanie studentom wiedzy koniecznej do zrozumienia typowych procesów technologicznych; 
b. uzyskanie przez studentów praktycznej wiedzy na temat posługiwania się właściwie dobranymi 

środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego 
projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów, układów i systemów 
elektronicznych; 

c. uzyskanie przez studentów umiejętności kompilowania, uruchomiania i testowania napisanego 
samodzielnie programu komputerowego; 

d. zdobycie praktycznej umiejętności tworzenia aplikacji SCADA. 

3. Ponadto celem jest uzyskanie certyfikatu odbycia szkolenia z systemu SCADA dla środowiska 
programistycznego Wonderware - tworzenie i serwisowanie aplikacji. 

4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z sylabusem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz 
zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 

21.02.2018 godz. 9.00-17.30 
 9.00 -14.00 zajęcia 
 14.00-14.30 przerwa 
 14.30- 17.30 zajęcia 
22.02.2018 godz. 9.00-17.30 
 9.00 -14.00 zajęcia 
 14.00-14.30 przerwa 
 14.30- 17.30 zajęcia 
23.02.2018 godz. 9.00-14.00 
 9.00 -14.00 zajęcia 
 

5. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia wykładowcę/wykładowców wskazanych w Wykazie osób, 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę wykładowcy wskazanego w Wykazie 
osób stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 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  doświadczenie proponowanej osoby 
będzie takie samo, bądź większe niż osoby wymienionej w ofercie. 
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6. Wykonawca i Zamawiający nie zapewniają poczęstunku w trakcie przerw. 

7. Zamawiający zapewnia salę wyposażoną w ekran i rzutnik multimedialny. 

8. Zajęcia będą odbywać się w grupie liczącej maksymalnie 12 osób. 

9. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik zajęć, listę obecności uczestników szkolenia, zgodnie 
z  wytycznymi Zamawiającego, oraz wystawić uczestnikom szkolenia certyfikaty ukończenia szkolenia 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 z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia ankiety ewaluacyjnej na 
zakończenie zajęć oceniającej prowadzącego oraz organizację szkolenia. 

11. W trakcie szkolenia Wykonawca przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe (np. skrypt obejmujący 
wszystkie zagadnienia poruszone podczas przedmiotowego szkolenia) co najmniej w formie papierowej. 

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