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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń przygotowujących 

słuchaczy do uzyskania certyfikatu ECDL w zakresie niżej wskazanych modułów: 

1)  „IT security” - przygotowanie do uzyskania certyfikatu ECDL S3 z modułu Standard. 

2. Szkolenia są przeznaczone dla studentów kierunków humanistyczno-społecznych Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

3. Tematyka zajęć szkolenia „IT security” będzie obejmować następujące zagadnienia: 

1) znajomość głównych aspektów dotyczących znaczenia zabezpieczenia informacji i danych, 
fizycznego bezpieczeństwa, prywatności i kradzieży informacji,  

2) znajomość ochrony komputera, ochrony urządzeń komputerowych i sieci przed szkodliwym 

oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem,  

3) znajomość pojęć związanych z siecią, rodzajami sieci, połączeniami sieciowymi, zaporą 

ogniową,  

4) znajomość zasad bezpiecznego przeglądania internetu, bezpiecznego komunikowania się przez 

internet,  

5) rozumienie aspektów bezpieczeństwa związanych z komunikacją, wiadomości e-mail i 

komunikacją w czasie rzeczywistym,  

6) tworzenie kopii zapasowych danych i przywracanie danych z kopii,  

7) bezpieczne przechowywanie danych i urządzeń. 

4. Tematyka zajęć szkolenia „IT security” będzie zgodna z syllabusem ECDL/ICGL IT security - 
Moduł S3. Syllabus - wersja 2.0, dostępnym pod adresem: http://ecdl.pl/wp-

content/uploads/2016/01/s31.pdf . 

5. Wykonawca przeprowadzi zajęcia szkoleniowe w siedzibie Zamawiającego, zgodnie 
z następującym harmonogramem: 

 

Pracownia komputerowa sala 21 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 

 08.04.2018 15.04.2018 22.04.2018 13.05.2018 27.05.2018 

IT Security 9:00 – 10:30 

10:45 – 12:15 
12:30 – 14:00 

9:00 – 10:30 

10:45 – 12:15 
12:30 – 14:00 

9:00 – 10:30 

10:45 – 12:15 
12:30 – 14:00 

9:00 – 10:30 

10:45 – 12:15 
12:30 – 14:00 

9:00 – 10:30 

10:45 – 12:15 
12:30 – 14:00 

 

6. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia wykładowcę wskazanego w Wykazie osób, 
stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

7. Zamawiający dopuszcza zmianę wykładowcy wskazanego w Wykazie osób stanowiącym załącznik 
nr 4 do zapytania ofertowego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym 

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/s31.pdf
http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/s31.pdf
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8. Zamawiający i wykonawca nie zapewniają poczęstunku. 

9. Wykonawca zapewni materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający zapewni sprzęt komputerowy oraz salę do realizacji przedmiotu zamówienia. 

11. Zajęcia będą odbywać się w grupie liczącej maksymalnie 16 osób. 

12. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik zajęć, listę obecności uczestników warsztatów, 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, oraz wystawić uczestnikom warsztatu zaświadczenia 

ukończenia zajęć na wzorze wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego i spełniającym 

wymogi dotyczące promocji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego  unduszu 
Społecznego, oraz opatrzone informacją, że „Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego  unduszu Społecznego w ramach Programu  peracyjnego Wiedza 
Edukacja  ozwój”. 

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

14. W trakcie każdego szkolenia Wykonawca przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe w wersji 

elektronicznej. 

15. Wykonawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego jeden egzemplarz materiałów, o których 

mowa powyżej w formie papierowej do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego.  

 


