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            ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne nr 

ZP/US/2312/16/2291/2019 na: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu oprogramowania InsERT GT dla 

pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

 

I. Warunki ogólne zamówienia 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych 

Zamawiającego, prowadzących zajęcia na kierunkach studiów Ekonomia, Administracja, w zakresie 

prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem oprogramowania InsERT GT, w tym: 

a) Szkolenie INSERT GT dla zaawansowanych, z wykorzystaniem Programu Gratyfikant. 

b) Szkolenie INSERT GT dla zaawansowanych, z wykorzystaniem Programu Subiekt. 

c) Szkolenie INSERT GT dla zaawansowanych, z wykorzystaniem Programu Rewizor. 

d) Szkolenie INSERT GT dla zaawansowanych, z wykorzystaniem Programu Rachmistrz 

2) Określona przez Zamawiającego w OPZ liczba uczestników ma charakter orientacyjny. Zapotrzebowanie 

na usługi objęte zamówieniem będzie zależało od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie  

z Wykonawcą odbywać się będzie w oparciu o cenę jednostkową za 1 uczestnika szkolenia. 

3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, 

obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz wytycznymi zawartymi w Ogłoszeniu oraz  

w ofercie Wykonawcy oraz  zobowiązuje się do realizacji zamówienia z najwyższą starannością,  

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

4) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o harmonogram sporządzony  

w uzgodnieniu z Zamawiającym, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb uczestników 

poszczególnych szkoleń. Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram najpóźniej w terminie 7 dni 

przed dniem rozpoczęcia zajęć. 

5) Szkolenia prowadzone będą w języku polskim. 

6) Poprzez godzinę zajęć rozumie się godzinę lekcyjną (45 minut). 

7) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przerw w trakcie trwania każdego dnia szkoleniowego. Podana 

przez Zamawiającego łączna liczba godzin szkolenia nie uwzględnia czasu na przeprowadzenie 

ewentualnych przerw, o których mowa powyżej. 

8) Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Zamawiający zapewni na potrzeby realizacji szkolenia salę wykładową wraz z niezbędnym wyposażeniem 

dydaktycznym, w tym stanowiskiem komputerowym i oprogramowaniem, którego dotyczy zakres 

przedmiotowego szkolenia. 

9) Zamawiający nie dopuszcza udziału uczestników szkoleń w szkoleniach dla grupy otwartej- zewnętrznej. 

10) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni dojazd osoby wskazanej do realizacji zamówienia 

(osoby prowadzącej szkolenie) do miejsca realizacji szkolenia oraz pozostałe świadczenia z tym związane. 

11) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się w szczególności do: 

a) prowadzenia oraz przekazania Zamawiającemu dokumentacji każdego szkolenia w postaci dziennika 

zajęć; 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór dziennika zajęć po zawarciu umowy w sprawie 

przedmiotowego zamówienia. 

b) przeprowadzenia testu diagnostycznego oceniającego poziom aktualnych umiejętności słuchaczy, w tym 

przeprowadzenia pre-testu i post-testu, mających na celu określenie poziomu wiedzy przed otrzymaniem 

wsparcia oraz po jego zakończeniu; 

c) przygotowania niezbędnych materiałów szkoleniowych zgodnych z opracowanym wcześniej 

scenariuszem zajęć, dopasowanym do zakresu poszczególnych szkoleń oraz oznakowania materiałów 

szkoleniowych właściwym logo zgodnie z wytycznymi PO WER w zakresie promocji;  

 Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór oznakowania materiałów szkoleniowych; 

d) punktualnego stawienia się w miejscu realizacji każdego szkolenia; 

e) uwzględniania na bieżąco podczas poszczególnych szkoleń uwag i sugestii odnośnie prowadzenia 

szkoleń zgłaszanych przez ich uczestników; 
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f) umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli i monitoringu realizowanego szkolenia w 

miejscu jego realizacji; 

g) wystawienia uczestnikowi szkolenia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni od 

daty zakończenia szkolenia odpowiednich zaświadczeń i/lub certyfikatów o ukończeniu szkolenia na 

podstawie imiennej listy sporządzonej w trakcie ich trwania; 

Zaświadczenie musi zawierać informacje dotyczące nabytych kompetencji i/lub kwalifikacji, zakres 

tematyczny oraz liczbę godzin szkolenia. 

h) przygotowania protokołu zdawczo-odbiorczego, zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru usługi, oznakowanego zgodnie z wytycznymi do Projektu. Protokół zdawczo-odbiorczy 

stanowił będzie podstawę rozliczenia z Wykonawcą. Integralną częścią protokołu będzie dokumentacja  

z przeprowadzonego szkolenia, o której mowa w ppkt. a) i g);   

Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór protokołu zdawczo-odbiorczego po zawarciu umowy  

w sprawie przedmiotowego zamówienia. 

12) W przypadku gdy z harmonogramu szkolenia wynikać będzie, że szkolenie w danym dniu trwa: 

- co najmniej 4 godziny lekcyjne, Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia przerwę kawową, w 

trakcie której Wykonawca zapewni catering, w tym co najmniej kawę, herbatę, wodę, mleko, 

cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce. 

- co najmniej 6 godzin lekcyjnych, Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia przerwę obiadową, 

w trakcie której Wykonawca zapewni ciepły posiłek: lunch/obiad, w tym co najmniej dwa dania 

(zupę i drugie danie) oraz napój. 

a) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia cateringu, o którym mowa powyżej w sali, w której będą 

odbywały się szkolenia lub w innym miejscu w siedzibie Zamawiającego, wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

b) Zamawiający dopuszcza, żeby posiłki, o których mowa w pkt. 12 b) dostarczone były w termicznych 

jednorazowych pojemnikach, gotowych do spożycia wraz z jednorazowymi sztućcami i papierowymi 

serwetkami. 

c) Usługa cateringowa świadczona będzie wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości 

dla artykułów spożywczych oraz z zastosowaniem przepisów prawnych w zakresie przechowywania i 

przygotowywania artykułów spożywczych ( m. in.. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

Żywności i Żywienia Dz. U. nr 171 poz.1125 z późn. zmianami). 

 

II. Zakres szczegółowy szkoleń 
 

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia przeprowadzi szkolenia z zakresu 

oprogramowania InsERT GT dla zaawansowanych, w tym: 

a) z wykorzystaniem Programu Gratyfikant, 

b) z wykorzystaniem Programu Subiekt, 

c) z wykorzystaniem Programu Rewizor. 

d) z wykorzystaniem Programu Rachmistrz. 

2) Termin i czas trwania: od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2020 r. w wymiarze od 4 do 6 godzin  

w zakresie każdego ze szkoleń, określonych w pkt. 1). 

3) Uczestnicy: pracownicy kadry dydaktycznej Zamawiającego, prowadzący zajęcia na kierunkach studiów: 

Ekonomia, Administracja, 3 osoby w ramach każdego ze szkoleń, o których mowa w pkt. 1). 

4) Zakres szkolenia InsERT GT dla zaawansowanych z wykorzystaniem programu Gratyfikant: 

a) konfiguracja parametrów pracy; 

b) definiowanie składników i zestawów płacowych;  

- rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki 

definiowalne, składniki automatyczne); 

- definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych 

wynagrodzeń;  

c) ewidencja pracowników; 

d) zawieranie umów o pracę (ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia 

zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub 

indywidualne składniki płacowe); i umów cywilno-prawnych (ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz 

kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); definiowanie elastycznych 

harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych) 

e) ewidencja czasu pracy: 
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- rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w 

dowolnej liście płac;  

- rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, 

rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące); 

f) generowanie wynagrodzeń - list płac oraz rachunków; 

g) naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, 

PIT-37, PIT-40); 

h)  generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS. 

5) Zakres szkolenia InsERT GT dla zaawansowanych z wykorzystaniem programu Subiekt: 

a) konfiguracja parametrów pracy; 

b) pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych; 

c) prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen 

(10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe); 

d) pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur 

do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury; 

e) obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej; 

f) obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi; 

g) rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, 

wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.); 

h) pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowych; 

i) zestawienia, raporty i analizy;  

j) integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-

księgowym Rewizor GT. 

6) Zakres szkolenia InsERT GT dla zaawansowanych z wykorzystaniem programu Rewizor: 

a) zarządzanie planem kont: generowanie wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, 

automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych; 

b) rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, 

automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów 

VAT), obsługa dekretów walutowych; 

c) zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z 

zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT; 

d) ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: 

ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i 

WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-

7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne; 

e) automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu; 

rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na 

Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji); 

f) ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych; 

g) definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych; 

h) tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); zaawansowane zarządzanie 

wydrukami graficznymi z poziomu programu; 

i) współpraca z innymi programami firmy InsERT. 

7) Zakres szkolenia InsERT GT dla zaawansowanych z wykorzystaniem programu Rachmistrz: 

a) prowadzenie księgi przychodów i rozchodów; 

b) prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego; 

c) prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych; 

możliwość wprowadzania sprzedaży nieudokumentowanej rozliczanej strukturą zakupów; 

d) prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, rachunków 

związanych z eksploatacją pojazdów oraz ewidencji przebiegu pojazdów; 

e) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i 

księgowanie amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), a także prowadzenie ewidencji wyposażenia i 

remanentów; 

f) prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników (indywidualne parametry dotyczące rozliczeń z 

ZUS, automatyczne księgowanie w koszty lub odliczanie od dochodu składek ZUS i innych funduszy, 

obliczanie i dokumentowanie odpowiednim raportem zaliczki na podatek dochodowy); 
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g) rozbudowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; 

wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat (w tym możliwość automatycznego 

wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń); 

h) naliczanie, wydruk oraz pełna obsługa wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi 

załącznikami): VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,VAT-UE, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-4R, 

PIT-28, PIT-8AR; 

i) obsługa korekt deklaracji skarbowych z wysyłką elektroniczną; 

j) wystawianie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik ZUS. 
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