
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
Dział Zamówień Publicznych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
tel. 55 629 05 53   fax. 55 629 05 10, zp@pwsz.elblag.pl 

Strona 1 z 3 

            ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne na: Świadczenie usług szkoleniowych 

z zakresu języka angielskiego dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  
nr Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne: ZP/US/2312/17/2386/2019  

I. Warunki ogólne zamówienia 

1) Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla: 

- łącznie 30 pracowników kadry administracyjnej Zamawiającego pracujących w obsłudze studenta 

zagranicznego, w tym: 

a)  część I zamówienia: świadczenie usług szkoleniowych z języka angielskiego dla pracowników 

administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  

- łącznie 10 pracowników kadry akademickiej Zamawiającego prowadzącej lub mającej prowadzić 

zajęcia w języku angielskim, w tym: 

b) część II zamówienia: świadczenie usług szkoleniowych z zakresu branżowego języka angielskiego 

(ekonomicznego) dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

c) część III zamówienia: świadczenie usług szkoleniowych z zakresu branżowego języka 

angielskiego (informatycznego) dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Elblągu 

d) część IV zamówienia: świadczenie usług szkoleniowych z zakresu branżowego języka 

angielskiego (informatycznego) dla pracownika Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Elblągu. 

2) Zajęcia, o których mowa w części II, III i IV zamówienia prowadzone będą w formie indywidualnych lub w 

grupie max. 2-osobowej konwersatoriów i mają przygotować uczestników do egzaminu na poziomie B2 lub 

C1- w zależności od aktualnych umiejętności uczestników. 

3) 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: 

a) cenę prowadzenia 1 godziny zajęć określoną w odniesieniu do całej grupy uczestników o której mowa w 

OPZ, bez względu na faktycznie zgłoszoną przez Zamawiającego liczbę uczestników w danej grupie - 

dot. części I zamówienia 
b) cenę jednostkową prowadzenia 1 godziny zajęć dla 1 uczestnika na podstawie faktycznie zgłoszonej 

przez Zamawiającego liczby uczestników - dot. części II, III i IV zamówienia. 

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

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

zamówieniu na usługi społeczne oraz w ofercie Wykonawcy oraz  zobowiązuje się do realizacji zamówienia z 

najwyższą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

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

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

Przy sporządzeniu harmonogramu Wykonawca uwzględni organizację roku akademickiego u 

Zamawiającego, w tym przerwy wakacyjne w okresie od początku lipca do końca września każdego roku, w 

trakcie których nie może być świadczona usługa. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram najpóźniej w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia 

zajęć. 

6) Wykonawca wraz z harmonogramem, o którym mowa w pkt. 6 przedstawi Zamawiającemu szczegółowy 

program szkolenia, zawierający co najmniej zakres określony w OPZ. Wykonawca uwzględni przy 

sporządzania szczegółowego programu szkolenia uwagi upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

Przedstawiony przez Wykonawcę program szkolenia wymaga akceptacji Zamawiającego.  

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

8) Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usługi w formie zaocznej, w postaci np. szkoleń e-

learningowych, platformy internetowej. Wykonawca może zaoferować dodatkowo w ramach realizacji I 

części zamówienia dostęp do platformy e-learningowej w ramach kryterium oceny ofert, o którym mowa w 

ust. 8 Ogłoszenia. 

mailto:zp@pwsz.elblag.pl


 

……………………………………………………………………………………………………….. 
Dział Zamówień Publicznych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 
tel. 55 629 05 53   fax. 55 629 05 10, zp@pwsz.elblag.pl 

Strona 2 z 3 

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

zewnętrznej.  

10) Szkolenie odbędzie się: 

a) w zakresie części I, II i III zamówienia: w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Zamawiający zapewni na potrzeby realizacji szkolenia salę wykładową wraz  

z niezbędnym wyposażeniem dydaktycznym 

b) w zakresie części IV zamówienia: w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, na terenie Gdańska, z 

możliwością dogodnego dojazdu środkami komunikacji publicznej; Wykonawca zapewni salę 

dydaktyczną, spełniającą normy BHP i przepisy p.poż., wyposażoną m.in. w stoły, krzesła, rzutnik 

multimedialny z ekranem, tablice flipchart lub tablice suchościeralne, z dostępem do miejsca 

parkingowego.  

11) 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. 

12) 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. 

13) 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 

dokonanie szczegółowej analizy potrzeb językowych słuchaczy w kontekście zawodowym oraz 

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; 

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. 

 

II. Zakres szczegółowy 
1) Program szkolenia w zakresie każdej części zamówienia realizować musi standardy zgodne z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz w przypadku części II, III, i IV zamówienia 

przygotowywać do egzaminów na poziomie B2 lub C1. 

2) Wykonawca po przeprowadzeniu testu badającego znajomość języka poszczególnych uczestników określi 

odpowiedni poziom szkolenia każdego uczestnika, na podstawie określonego poziomu znajomości języka 

Wykonawca zakwalifikuje uczestników do danej grupy szkoleniowej. 

3) Termin i czas trwania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2022 roku w wymiarze: 

a) w zakresie części I zamówienia: 240 godzin na każdą grupę; Zamawiający przewiduje ok. 6 grup, 

łącznie 1440 godzin,  
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b) w zakresie części II, III i IV zamówienia: 120 godzin na każdą osobę w każdym roku akademickim, tj. 

łącznie 240 godzin na każdą osobę 

w formie zajęć prowadzonych 2 razy w tygodniu po 2 godziny każde, w dni powszednie (od poniedziałku do 

piątku). 

4) Uczestnicy: łącznie, w okresie realizacji zamówienia: 

a) w zakresie części I zamówienia: 30 pracowników kadry administracyjnej Zamawiającego, maksymalna 

liczba osób w grupie: 6, 

b) w zakresie części II zamówienia:  6 osób, maksymalna liczba osób w grupie: 2 

c) w zakresie części III zamówienia:  3 osoby, maksymalna liczba osób w grupie: 2 

d) w zakresie części IV zamówienia:  1 osoba. 

5) Wymagane treści programowe w zakresie części I zamówienia: Treści programowe zapewniające rozwój 

wszystkich kompetencji językowych (mówienie, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem oraz 

pisanie), a także opanowanie zagadnień gramatycznych i leksykalnych w zakresie tematycznym typowym dla 

specyfiki środowiska uczelnianego (m.in. sytuacje obsługi studenta, badanie jego potrzeb, organizacja 

studiów itp.) na poziomie od A2 do B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

6) Wymagane treści programowe w zakresie części II, III i IV zamówienia: 

Treści programowe zapewniające rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych: mówienie, 

słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie, a także zagadnienia gramatyczne i 

leksykalne w zakresie tematycznym specjalistyczny/branżowym: 

a) w zakresie części II zamówienia: w zakresie ekonomii, marketingu i biznesu,  

b) w zakresie części III zamówienia: w zakresie informatyki, 

c) w zakresie części IV zamówienia: w zakresie informatyki, 

w zależności od specjalizacji zawodowej uczestnika na poziomie od B2 do C1 zgodnie z Europejskim 

Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

7) Zakres kursu: 

Słownictwo, gramatykę, oraz ćwiczenia praktyczne związane ze sterowanym użyciem języka w różnych 

sytuacjach życiowych i zawodowych, a także ćwiczenia komunikacyjne, receptywne  

i produktywne, osadzone w określonych kontekstach sytuacyjnych,  podnoszące umiejętności efektywnego 

porozumiewania się w języku angielskim w obszarze życia codziennego, społecznego i zawodowego w 

mowie i piśmie. Praca będzie obejmowała wykorzystanie materiałów audiowizualnych,  multimediów,  gier, 

ćwiczeń interaktywnych oraz dyskusji na różne tematy. Metodyka prowadzenia zajęć powinna być 

dostosowana do szczególnych potrzeb grupy docelowej. 

8) Efekty kształcenia do osiągnięcia przez Uczestników -w zakresie części I zamówienia 

Osiągnięcie poziomu odpowiednio z A2-B1, B1-B2 zgodnie z ESOKJ w zakresie wszystkich sprawności 

językowych (mówienie, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie). 

Zdobycie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem typowym dla specyfiki środowiska 

uczelnianego (m.in. sytuacje obsługi studenta, badanie jego potrzeb, organizacja studiów itp.) oraz 

umiejętności efektywnej komunikacji ze studentem anglojęzycznym. 

9) Efekty kształcenia do osiągnięcia przez Uczestników -w zakresie części II, III i IV zamówienia 

a) osiągnięcie poziomu odpowiednio z B1 do B2 i/lub z B2 do C1 zgodnie z ESOKJ w zakresie wszystkich 

sprawności językowych (mówienie, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie). 

b) budowanie bazy słownictwa specjalistycznego, 

c) Przygotowanie do certyfikowanego egzaminu na poziomie B2 lub C1. 
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