
 

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego 

ZIP 612-5/1/2019 

 

Siedlce, 24 lipca 2019 r. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Opis przedmiotu zamówienia: wg wspólnego słownika zamówień  

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego; 

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego; 

 

Przedmiotem zamówienia jest„Wyłonienie Ekspertów ze strony Uczelni oraz Ekspertów ze strony 

Pracodawców do przeprowadzenia dodatkowych zadań praktycznych dla studentów realizowanych 

w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych” realizowanym przez Collegium 

Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą. Dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej to 30 

godzin zajęć na grupę. 20 godzin przeprowadzą Eksperci z uczelni, 10 godzin Eksperci ze strony 

Pracodawców. Zajęcia będą realizowane w trzech edycjach, w każdej edycji 15 grup, średnio 5-6 

uczestników projektu(UP) w grupie, łącznie 249 studentów z czterech kierunków. 

 

 

KRYTERIA OGÓLNE 

1. Termin realizacji zamówienia: 05.08.2019 – 15.09.2021r. 

2. Ilość studentów biorących udział w dodatkowych zadaniach praktycznych w formie 

projektowej przeprowadzonych przez Ekspertów ze strony Uczelni,  dla studentów z 

kierunków: 

• Budownictwo - 48 osób – 9 grup – 180 godz. dydaktyczne 

• Ekonomia - 48 osób – 9 grup – 180 godz. dydaktyczne 

• Finanse i rachunkowość – 48 osób – 9 grup – 180 godz. dydaktyczne 

• Pielęgniarstwo – 105 osób – 21 grup – 630 godz. dydaktycznych 

Liczebność grup – 5-6 osób 

 

3. Ramowy harmonogram realizacji zadań praktycznych w formie projektowej 

przeprowadzonych przez Ekspertów ze strony Uczelni: 



 

L.p. 
Kierunek studiów – 

liczba godzin 

Tematyka projektów w 

ramach szkolenia 

Rok akademicki 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1. 
Budownictwo I 

stopnia – 20h 

Inżynieria projektowania 

komputerowego CAD 2D i 3D 

16 osób 

(3 grupy) 

16 osób  

(3 grupy) 

16 osób  

(3 grupy) 

2. 
Ekonomia II stopnia – 

20h 

Systemy prezentacji 

informacji w biznesie 

16 osób 

(3 grupy) 

16 osób  

(3 grupy) 

16 osób  

(3 grupy) 

3. 

Finanse i 

rachunkowość 

przedsiębiorstw 

I stopnia – 20h 

Techniki sprzedaży 
16 osób  

(3 grupy) 

16 osób 

(3 grupy) 

16 osób  

(3 grupy) 

4. 
Pielęgniarstwo I 

stopnia -20 h 

Własny biznes jak otworzyć i 

prowadzić działalność 

gospodarczą 

35 osób 

(7 grup) 

35 osób 

(7 grup) 

35 osób 

(7 grup) 

 

4. Ilość studentów biorących udział w dodatkowych zadaniach praktycznych w formie 

projektowej przeprowadzonych przez Ekspertów ze strony Pracodawców,  dla studentów z 

kierunków: 

• Budownictwo - 48 osób – 9 grup – 90 godz. dydaktyczne 

• Ekonomia - 48 osób – 9 grup – 90 godz. dydaktyczne 

• Finanse i rachunkowość – 48 osób – 9 grup – 90 godz. dydaktyczne 

• Pielęgniarstwo – 105 osób – 21 grup – 210 godz. dydaktycznych 

Liczebność grup – 5-6 osób 
 

5. Ramowy harmonogram realizacji zadań praktycznych w formie projektowej 

przeprowadzonych przez Ekspertów ze strony Pracodawców: 

 

L.p. 
Kierunek studiów – 

liczba godzin 

Tematyka projektów w 

ramach szkolenia 

Rok akademicki 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1. 
Budownictwo I 

stopnia – 10h 

Inżynieria projektowania 

komputerowego CAD 2D i 3D 

16 osób 

(3 grupy) 

16 osób  

(3 grupy) 

16 osób  

(3 grupy) 

2. 
Ekonomia II stopnia – 

10h 

Systemy prezentacji 

informacji w biznesie 

16 osób 

(3 grupy) 

16 osób  

(3 grupy) 

16 osób  

(3 grupy) 



 

3. 

Finanse i 

rachunkowość 

przedsiębiorstw 

I stopnia – 10h 

Techniki sprzedaży 
16 osób  

(3 grupy) 

16 osób 

(3 grupy) 

16 osób  

(3 grupy) 

4. 
Pielęgniarstwo I 

stopnia -10 h 

Własny biznes jak otworzyć i 

prowadzić działalność 

gospodarczą 

35 osób 

(7 grup) 

35 osób 

(7 grup) 

35 osób 

(7 grup) 

 

6. Informacje ogólne: Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów w formie projektowej 

mają na celu rozwijanie u studentów kompetencji komunikacyjnych, w tym umiejętności 

pracy w grupie a także rozwijania kompetencji interpersonalnych oraz w zakresie 

przedsiębiorczości. Każda z grup wspólnie z Ekspertami wybierze temat zadania 

projektowego, przydzieli zadania poszczególnym osobom, wybierze lidera. Projekt musi 

zakończyć się opracowaniem raportu/prezentacji/projektu. Każda grupa(zespół) będzie miała 

do dyspozycji 500,00 na zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji 

projektu (np. dostęp do baz danych, portal z przetargami/ofertami, dostęp do ebooków 

NASBI, biblioteka internetowa HBRP, symulator sprzedaży) 

7. Organizacja: Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów w formie projektowej odbędą się 

w budynkach uczelni – Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa ul. Sokołowska 161, 

08-110 Siedlce. 

8. Eksperci: Postępowanie ma na celu wyłonienie Ekspertów po stronie Uczelni jak i po stronie 

Pracodawców. Kandydaci na Ekspertów w toku postępowania będą musieli wykazać 

odpowiednie kompetencje to jest wykształcenie wyższe, 3 lata doświadczenia 

dydaktycznego/zawodowego oraz posiadać odpowiednią wiedzę kierunkową. 

9. Grupa docelowa: studenci kierunku Budownictwo I, Ekonomia II stopnia, Finanse i 

rachunkowość I stopnia oraz Pielęgniarstwo I stopnia. 

10. Wynagrodzenie: Zamawiający wypłaci Ekspertowi prowadzącemu zadania praktyczne ze 

strony Uczelni – dodatek do wynagrodzenia. 

11. Wynagrodzenie:Zamawiający wypłaci Ekspertowi prowadzącemu zadania praktyczne ze 

strony Pracodawcy wynagrodzenie za pełnienie funkcji Eksperta prowadzącego zadania 

praktycznena podstawie odrębnie zawartej umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie). 



 

12. Kandydaci na ekspertów proszeni są o złożenie oferty zawierającej całkowity koszt 1 godz. 

dydaktycznej w kwocie brutto wraz z niezbędnymi narzutami pracodawcy (kwota brutto 

brutto) na Formularzu oferty dla kandydatów na Ekspertów ze strony Uczelni (Załącznik nr 1) 

i Pracodawców (Załącznik nr 2) Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 


