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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

 

I. Opis usługi. 

1. Liczba grup: 14 po 10 osób.  
Liczba egzaminów modułowych do przeprowadzenia: 140 osób x 5 modułów = 700 
egzaminów modułowych. 

Liczba zestawów/podręczników do dostarczenia uczestnikom: 140  

2. Orientacyjne terminy zajęć dla grup:  09.2017 – 06.2018 
Termin dostawy podręczników – nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od złożenia 
zamówienia przez Zamawiającego. 

3. Miejsce realizacji –  wskazane przez Zamawiającego miejscowości na terenie 

województwa pomorskiego. 

 

II.      Szczegółowy opis usługi: 

a) Każda z grup opisanych w rozdziale I uczestniczy w 120 godzinach zajęć dydaktycznych. 

Realizacja egzaminów modułowych zgodnych z ramami DIGCOMP przewidziana jest 

średnio co 22-25 godzin zajęciowych w każdej grupie.  

b) Zamawiający wskaże Wykonawcy konkretne terminy realizacji egzaminów z co najmniej 7 

–dniowym wyprzedzeniem. 

c) Zamawiający przed realizacją pierwszego modułu egzaminu w danej grupie wskaże 

Wykonawcy miejsce (miejscowość i adres) w którym będą realizowane egzaminy.   

d) W ramach zajęć zrealizowanych zostanie wszystkie 5 obszarów kompetencji DIGCOMP: 

Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. 

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą uczestnicy przystąpią do egzaminów na poziomie A 

lub B zgodnie z certyfikacją ECCC/ ECDL lub równorzędną (zgodną ramami DIGCOMP).   

e) Egzaminy realizowane będą w odpowiednio wyposażonych salach informatycznych z 

dostępem do internetu. Sale dydaktyczne zapewnia Zamawiający. 

 

III.   Obowiązki Wykonawcy: 

a) przeprowadzenie w grupach wskazanych w Rozdziale I egzaminów modułowych 

zgodnych z ramami DIGCOMP w pięciu obszarach: Informacja, Komunikacja i Tworzenie 

treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. 

b) Dostarczenie wszystkim wskazanym przez Zamawiającego podręczników (przesyłka we 

wskazane przez Zamawiającego miejsca w terminie do 10 dni roboczych od złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego). 

c) Zakres materiału w podręcznikach musi być zgodny z wybranym przez Wykonawcę 

systemem certyfikacyjnym. 

d) dostosowanie się do harmonogramów egzaminów (dni, godziny i miejsca dla 

poszczególnych grup) przygotowanych przez Zamawiającego, 
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e) skierowanie do realizacji egzaminów egzaminatorów posiadających niezbędne 

uprawnienia, 

f) dostarczenie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonej sesji egzaminacyjnej w 

terminie zgodnym ze złożoną ofertą, 

 

IV. Pozostałe wymagania, które Wykonawca powinien uwzględnić w ramach oferty: 
 

- W związku z faktem, że Zamawiający rozpoczął realizację Projektu na własne ryzyko, tj. 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu, Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości i akceptuje, że w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo do jej wypowiedzenia do dnia 30.07.2017r, o każdym czasie z 
zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie skuteczne będzie w 
przypadku przekazania go pocztą (decyduje data odbioru) lub pocztą elektroniczną na 
adres Wykonawcy (decyduje data wysłania wiadomości). W takiej sytuacji Wykonawcy 
przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie za zajęcia zrealizowane w terminie do 
rozwiązania umowy. 

 
 


