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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwusemestralnych studiów MBA (Master of Business 
Administration), w formie stacjonarnej (w związku z sytuacją epidemiologiczną na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zajęć w formie zdalnej w 
sytuacji, kiedy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej), dla 
kadry administracyjnej Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.  
 
Zadanie realizowane w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby 
społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18,  współfinansowanego z EFS, w ramach Programu 
Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  

Kurs będzie finansowany ze środków publicznych w całości, zgodnie z treścią art. 43. ust.1 pkt 29 lit. c 
Ustawy z 11.03.2004 o podatku od  towarów i usług (Dz.U. t.j.2017, poz. 1221). 

UCZESTNICY: 
a) uczestnikami będzie kadra administracyjna Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.  
b) posiadająca wykształcenie wyższe  
c) Liczba uczestników (Słuchaczy): 5 osób 

 
Wymagania dotyczące przeprowadzenia studiów MBA (Master of Business Administration): 

a) język wykładowy – polski,  
b) przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 

2021r., 
c) kurs prowadzony stacjonarnie, w Płocku – Wykonawca udostępni sale szkoleniowe 

zapewniające komfort pracy, infrastrukturę oraz zaplecze techniczne niezbędne do realizacji 
treści merytorycznych kursu (w tym w razie potrzeby dostosowane do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami), 

d) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia  materiały szkoleniowe, 
e) w ramach usługi szkoleniowej Wykonawca zapewni kadrę dydaktyczną o odpowiednich 

kwalifikacjach odpowiadających rodzajowi prowadzonych zajęć, gwarantującą wysoki poziom 
nauczania, 

f) częstotliwość zajęć – maksymalnie 2 razy w miesiącu, 2 dni szkoleniowe (preferowane sobota-
niedziela), 

g) studia posiadają akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
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h) absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, 
i) w cenie opłata rekrutacyjna oraz wszystkie obligatoryjne koszty niezbędne do ukończenia 

studiów (materiały szkoleniowe, opieka administracyjna itp.), 
j) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy ramowy program studiów oraz plan zajęć na I 

semestr. 
 
Wymagania dotyczące realizacji usługi: 
 

a) Wykonawca po ukończeniu studiów wyda Uczestnikom dodatkowe zaświadczenie                                    
o współfinansowaniu kursu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. Odpowiednie oznaczenia zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę. 

b) Wykonawca przeprowadzi dla uczestników studiów dodatkowy test kompetencji przed i po 
ukończeniu studiów. 

c) Cena zawiera wszystkie opłaty dotyczące realizacji studiów, m.in. opłatę rekrutacyjną, realizację 
zajęć, koszt materiałów dydaktycznych, informacyjnych, wydanie świadectw ukończenia 
studiów i ewentualnych zaświadczeń na potrzeby uczestników. 

d) Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjno-promocyjnych zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. 

e) Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych. Szczegółowe kwestie dotyczące przetwarzania danych zostaną 
uregulowane w odrębnej umowie powierzenia danych osobowych. 

f) Wykonawca ma obowiązek udostępnić niezbędne informacje i dokumenty związane ze studiami 
podyplomowymi oraz umożliwić przeprowadzenie kontroli Zamawiającemu lub Instytucji 
Pośredniczącej, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

g) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,  

h) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) 
dodatkowego zaświadczenia o współfinansowaniu kursu przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Odpowiednie oznaczenia zostaną 
dostarczone przez Zleceniodawcę. 


