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DZIAŁ II 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie 
akademickim w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni 
Publicznej w Płocku na kierunku Praca socjalna. 
 
Zamówienie nie zostało podzielone na części. 
 
Termin realizacji: rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy, od dnia podpisania umowy do 
28.02.2021 r. 
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 15 godzin zajęć z przedmiotu: Pierwsza pomoc 
przedmedyczna, w formie ćwiczeń, na kierunku studiów: Praca socjalna, rok I, semestr I, studia 
stacjonarne, rok akademicki 2020/2021, zakończonych zaliczeniem z oceną.  

Termin realizacji zamówienia: semestr zimowy, tj. od dnia podpisania umowy do 28.02.2021 r. 
 

Wykonawca musi posiadać: 

- tytuł magistra oraz doświadczenie z zakresu promocji zdrowia  udzielania 
pierwszej pomocy. 

 

 

Informacje ogólne: 

 

1) Poprzez zajęcia strony rozumieją w szczególności: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia 
praktyczne. Integralną częścią wykonywanych zajęć są: konsultacje (1 godzina tygodniowo), 
dyżury dydaktyczne, przeprowadzanie egzaminów, sprawdzanie prac kontrolnych studentów 
oraz udzielanie zaliczeń z przedmiotu – za wykonywanie czynności będących integralną 
częścią zajęć nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

2) Harmonogram zajęć zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
3) Zajęcia na studiach stacjonarnych trwają od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00, z 

tym, że plan zajęć ustala Zamawiający. Wykonawca usługi musi się dostosować do planu zajęć 
opracowanego przez Zamawiającego. 



4) 1 godzina określona w opisie przedmiotu zamówienia to 45 min. 
5) Zajęcia na studiach niestacjonarnych trwają w soboty, niedziele w godzinach od 8:00 do 20:00, 

z tym, że terminy zjazdów ustala Zamawiający. Plan zajęć ustala Zamawiający. Wykonawca 
usługi musi się dostosować do planu zajęć opracowanego przez Zamawiającego.  

6) Szczegółowy harmonogram zajęć dla każdej części zamówienia zostanie ustalony przez 
Zamawiającego i Wykonawcę w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. 

7) Wykonawca usługi musi także w cenie usługi przeprowadzić zaliczenia i egzaminy zgodnie z 
harmonogramem sesji. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia dokumentacji przebiegu 
zajęć zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zamawiającego oraz ją udostępniać na żądanie 
Zamawiającego. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji efektów kształcenia, sylabusów i programów 
kształcenia dla realizowanych zajęć zgodnie  z obowiązującym prawem. 

10) Wykonawca jest zobowiązany po podpisaniu umowy skontaktować się z Dziekanatem 
właściwego Wydziału Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku . 

11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia hospitacji i innych form oceny 
jakości kształcenia zajęć prowadzonych przez Wykonawcę. 

12) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w wymiarze wynikającym z opisu 
przedmiotu zamówienia (umowy), natomiast zajęcia niezrealizowane z powodu nieobecności 
(planowanych i nieplanowanych – wynikających np. ze zwolnień lekarskich, wyjazdów, 
konferencje itp.) muszą być wykonane w innym terminie uzgodnionym z Działem Spraw 
Studenckich i Dydaktyki Zamawiającego w trakcie trwania umowy. 

13) Zamawiający nie będzie ponosił kosztów za dojazd Wykonawcy do miejsca, w którym będą 
przeprowadzane zajęcia. 

14) Zamawiający zapewni sale, w których będą przeprowadzane wykłady/ćwiczenia oraz listę 
obecności dla Wykonawcy. 


