
ZAŁĄCZNIK NR 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta
i monitorowania satysfakcji klientów w Urzędzie Miasta Płocka” 

w ramach realizacji projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi
klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”, współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na

lata 2014-2020. 

1. Ogólny zakres zamówienia:

Niniejsze zamówienie realizowane w ramach projektu pn.  „Sprawność – kompetencja –
satysfakcja  –  wysoka jakość obsługi  klienta w pięciu JST  z  regionu płockiego i  gostynińskiego”
realizowanego przez Gminę Miasto Płock, w partnerstwie z Gminą Stara Białą, Miastem i Gminą
Gąbin,  Gminą  Miasta  Gostynia  oraz  Powiatem  Gostynińskim.  Głównym  celem  projektu  jest
modernizacja  i  podniesienie  efektywności  procesów  świadczenia  usług  oraz  poprawa  jakości
obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, w pięciu jednostkach samorządu
terytorialnego z regionu płockiego i gostynińskiego. Dynamicznie zmieniający się zakres interakcji
z interesariuszami urzędu wpływa na konieczność ciągłego podnoszenia kultury pracy i modyfikacji
wcześniej stosowanych rozwiązań.

Usługa obejmuje realizację zadania polegającego na opracowaniu i wdrożeniu w Urzędzie
Miasta Płocka standardów obsługi klienta i zarządzania satysfakcją, z wyszczególnieniem obsługi
przedsiębiorcy i inwestora oraz standardów jakości dla poszczególnych obszarów funkcjonowania
urzędu, w tym obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami. Standardy wdrażane w ramach
zadania  będą  dotyczyły  m.in.  obsługi  osób  niepełnosprawnych,  wykluczonych/  zagrożonych
wykluczeniem  społecznym,  obcokrajowców,  w  tym  uchodźców,  komunikacji  wolnej  od
stereotypów płci i niedyskryminacji, etyki pracy, sprawnej obsługi przedsiębiorcy i inwestora, zasad
równego  dostępu  do  informacji.  W  ramach  wykonania  zamówienia  wykonawca  będzie
zobowiązany do realizacji kluczowych zadań, w tym: identyfikacji klientów urzędu oraz ich potrzeb
i  oczekiwań,  pilotażowych  badań  satysfakcji  klientów,  analizy  usług  świadczonych  przez  urząd,
przeszkolenia pracowników, wskazania obszarów do doskonalenia w zakresie rozwoju e-urzędu,
wypracowania nowoczesnych standardów obsługi klienta dostosowanych do katalogów usług, w
tym w obszarze podatków i nieruchomości. 
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2. Etap I: Przeprowadzenie diagnozy stanu faktycznego, definicji  klientów urzędu i katalogów
usług: kwiecień – czerwiec 2017 r.

2.1. W celu rzetelnego rozpoznania rzeczywistego zakresu działalności Urzędu Miasta Płoc-
ka powinna zostać przeprowadzona identyfikacja klientów wewnętrznych i zewnętrz-
nych urzędu pod kątem wyodrębnienia indywidualnych klientów lub grupy klientów,
przy zastosowaniu różnych kryteriów segmentacji.

2.2. W efekcie przeprowadzonej identyfikacji kierownicy i pracownicy powinni:
2.2.1. rozumieć charakterystykę obecnych i potencjalnych grup klientów oraz wiedzieć

skąd czerpać aktualne i wiarygodne dane na ten temat (w tym: profile głównych
grup klientów urzędu i ich charakterystyka, informacje jak grupy zostały po segmen-
towane i sklasyfikowane, optymalna częstotliwość i wiarygodność badań identyfiku-
jących grupy klientów);

2.2.2 rozumieć korzyści  z identyfikowania potrzeb i  preferencji  poszczególnych grup
klientów urzędu (w tym: zapowiedź technik i podejść stosowanych w gromadzeniu
danych o klientach, przykładowe możliwości doskonalenia obsługi klienta w oparciu
o zidentyfikowane potrzeby klienta);

2.2.3. mieć świadomość szczególnych zadań związanych z identyfikacją trudno dostęp-
nych i zagrożonych wykluczeniem klientów (w tym metody nawiązywania kontaktu i
angażowania tych klientów, przykładowe dobre praktyki działań naprawczych w tym
zakresie). 

2.3 Do czynności Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
2.3.1. Przedstawienia harmonogramu realizacji Etapu I wraz z opisem zaplanowanych do

zastosowania metod, do akceptacji Zamawiającego 
2.3.2.  Przeprowadzenia badania „desk research” dokumentacji  i  procedur obowiązują-

cych w Urzędzie Miasta Płocka oraz konsultacji z pracownikami Urzędu, w tym w
szczególności:

a) przeprowadzenie analizy uwarunkowań i procedur związanych z obsługą klienta
w Urzędzie Miasta Płocka,

b) przeprowadzenie analizy uwarunkowań i procedur związanych z obsługą klien-
ta, w tym analizy efektywności procesu obsługi z punktu widzenia czasu trwania
procedur,

c) przeprowadzenie analizy najlepszych praktyk w obszarze procedur związanych z
obsługą klienta w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, w tym przeprowa-
dzenie analizy stosowanych rozwiązań instytucjonalno-prawnych.

d) przygotowanie opisu zidentyfikowanych grup klientów;
2.3.3. opracowania analizy wyników przeprowadzonej diagnozy i przygotowanie raportu

z badania, zawierającego min. ww. analizy;
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2.3.4. Przedstawienie raportu na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w formie prezen-
tacji multimedialnej, w terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego;

2.3.5. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla opracowanego raportu i złożenie go w 5
egzemplarzach papierowych w formacie A4 i w wersji elektronicznej w wersji cyfro-
wej na CD/ DVD (w formatach doc. i pdf.), tożsamej z wersją papierową.

3. Etap II: Dokonanie badania satysfakcji klientów: maj - lipiec 2017 r. w tym analiza wyników
badań, zdefiniowanie obszarów do doskonalenia, w tym dla rozwoju e-urzędu.
3.1. Uzyskanie informacji zwrotnej od klientów urzędu na temat poziomu zadowolenia ze świad-
czonych usług oraz potrzeb i oczekiwań klientów, w celu uzyskania podstaw do planowania działań
doskonalących prace urzędu.
3.2. Wielkość próby badawczej powinna wynosić co najmniej 150 respondentów. Wykonawca po-
winien uwzględnić w badaniu taką liczbę klientów urzędu, aby uzyskać jak najbardziej precyzyjne
wyniki. Struktura przebadanych osób powinna odzwierciedlać strukturę wszystkich klientów urzę-
du oraz cele i założenia projektu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców i inwestorów. 
3.3. Wykonawca w ramach Etapu II dokona badań satysfakcji klienta, w celu uzyskania danych po-
równawczych do zweryfikowania efektywności realizowanych działań w ramach Etapów III-V.  I ba-
danie odbędzie się w miesiącach maj - lipiec 2017 r., drugie badanie odbędzie się w miesiącach maj
- kwiecień  2018 r. w ramach Etapu V.
3.4. Do czynności Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

3.4.1. Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego harmonogramu realizacji Etapu II
z opisem warunków przeprowadzenia wyboru metodyki badania satysfakcji klienta
oraz opisem próby badawczej respondentów pod kątem liczebności, reprezentacji
poszczególnych  grup  klientów  urzędu,  zaproponowanych  metod  badawczych  i
form kontaktu z klientem, jak również terminu badania.

3.4.2. Opracowanie wytycznych dla badania satysfakcji klienta, w tym rekomendowa-
nej metodyki i narzędzi do prowadzenia badań dla urzędu. Opracowanie będzie
stanowiło podstawę dla badań replikowanych przez urząd w kolejnych latach.

3.4.3. Przeprowadzenie badań satysfakcji klienta w urzędzie (grupa badawcza: mini-
mum 150 respondentów) zgodnie z zaakceptowaną metodyką, przy użyciu narzę-
dzi badawczych odpowiednio dobranych do celu badania i specyfiki klientów urzę-
du, we współpracy z wyznaczonymi do tego zadania pracownikami urzędu.

3.4.4.  Przeprowadzenie  analizy  obszarów do doskonalenia  w zakresie  świadczenia
elektronicznych usług publicznych.

3.4.5. Przedstawienie raportu z przeprowadzonych badań i analiz na spotkaniu w sie-
dzibie Zamawiającego w formie prezentacji multimedialnej.
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3.4.6. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla opracowanego raportu i złożenie go w
5 egzemplarzach papierowych w formacie A4 i w wersji elektronicznej w wersji cy-
frowej na CD/ DVD (w formatach doc. i pdf.), tożsamej z wersją papierową.

4. Etap III: Opracowanie standardów obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów: czer-
wiec - październik 2017 r.
4.1. Opracowanie i wydanie standardów obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów, zbio-
ru dobrych praktyk będących zapisem doświadczeń zebranych w zadaniu, w tym najciekawszych
rozwiązań zidentyfikowanych w czasie projektu bądź będących następstwem działań prowadzo-
nych w projekcie oraz dystrybucji publikacji.
4.2. Do czynności Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

4.2.1. Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego harmonogramu realizacji Etapu III
z opisem planowanych do zastosowania metod oraz rozdziałów dokumentu, opisa-
nego w pkt 4.2.4.

4.2.2. Przedstawienie do akceptacji Zamawiającego opracowanego katalogu standar-
dów obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów na podstawie analizy wy-
ników badań i analizy najlepszych praktyk.

4.2.3. Przedstawienie projektu dokumentu obejmującego opracowane standardy ob-
sługi klienta na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w formie prezentacji multi-
medialnej. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla opracowanego zbioru standar-
dów.

4.2.4. Publikacja zaakceptowanego przez Zamawiającego zbioru standardów obsługi
klienta w atrakcyjnej formie graficznej w ilości 5 egzemplarzy papierowych w for-
macie A4 i w wersji cyfrowej na CD/ DVD (w formatach doc. i pdf.), tożsamej z wer-
sją papierową.

5. Etap IV: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Płocka (październik 2017 –
marzec 2018 r.):
5.1. Szkolenia warsztatowe z zakresu nowoczesnych standardów obsługi klienta, które umożliwią
zapoznanie pracowników z zagadnieniami i przetrenowanie umiejętności związanych z profesjonal-
ną obsługa klienta, z punktu widzenia specyfiki obsługi klienta urzędu. 
5.2. Zakres zamówienia obejmuje realizację następujących szkoleń:

L.P. Tytuł szkolenia
Liczba

uczestników Liczba grup
Czas trwania w

godzinach
zegarowych

1
Zarządzanie satysfakcją, w tym m.in.

oczekiwanie i percepcja klienta, zadowolenie
klienta, mierzenie zadowolenia klienta

15 1 Minimum 6
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2

Zarządzanie jakością w jednostce samorządu
terytorialnego, dla kadry zarządzającej/
kierowniczej, w tym m.in. usprawnienie

przepływu informacji, zwiększenie zaufania
klienta, sprawność obsługi, optymalizacja

kosztów funkcjonowania

15 1 Minimum 6

3

Komunikacja z klientem, w tym obsługa
klienta trudnego, w tym obsługa klienta

trudnego (m.in. identyfikacja typu
osobowości klienta, budowanie relacji,

asertywność, radzenie sobie z
niezadowoleniem klienta)

40 3 Minimum 6

4

Komunikacja interpersonalna, w tym m.in.
przekazywanie informacji, style komunikacji,

argumentowanie, świadome słuchanie,
autoprezentacja

40 3 Minimum 6

5.3. Warunki ogólne realizacji Etapu IV:
5.3.1. Niezależnie od tematyki szkolenia przekazywana wiedza ma na celu moderniza-

cję  i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawę jakości
obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, w Urzędzie Mia-
sta Płocka.

5.3.2. W szkoleniach będą uczestniczyli przede wszystkim pracownicy mający bezpo-
średni kontakt z klientem UMP, w tym przedsiębiorcą i  inwestorem. Rekrutację
tych pracowników przeprowadził Urząd Miasta Płocka.

5.3.3. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowanych trenerów,
odpowiednio do zakresu każdego ze szkoleń. Zamawiający nie definiuje liczby tre-
nerów, którzy będą prowadzili  wszystkie szkolenia objęte zamówieniem. Wyko-
nawca do prowadzenia każdego ze szkoleń zapewni trenera spełniającego wyma-
gania objęte niniejszym zapytaniem. W celu potwierdzenia doświadczenia zawo-
dowego,  Zamawiający  zastrzega sobie  prawo do żądania  CV trenera/  trenerów
prowadzących szkolenia przed przeprowadzeniem szkoleń.

5.3.4. Szkolenia będą odbywały się na terenie Miasta Płocka, w sali zapewnionej przez
Zamawiającego.

5.3.5.  Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie/certyfikat potwier-
dzające ukończenie szkolenia  wraz z opisem programu szkolenia,  wydane przez
uprawnione instytucje/osoby.

5.3.6. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumenta-
cję szkolenia: dokumenty potwierdzające odbycie danego szkolenia przez uczestni-
ków (listy obecności, zaświadczenia/ certyfikaty o ukończeniu szkolenia), wypeł-
nione przez uczestników szkoleń testy wiedzy i kompetencji ex-ante i ex-post wraz
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z  analizą  porównawczą,  ankiety  oceniające  szkolenie  wypełnione  anonimowo
przez wszystkich uczestników, wraz ze zbiorczą analizą ankiet. Wzory ww. doku-
mentów zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

5.3.7. Terminy i godziny realizacji szkoleń zostaną przedstawione przez Wykonawcę
do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji szkoleń
w takich terminach, które nie kolidują z zachowaniem ciągłości pracy w komórkach
organizacyjnych uczestniczących w szkoleniach. 

5.3.8. Szkolenia muszą się odbywać w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka. Jedno
szkolenie (dla jednej grupy) musi trwać minimum 6 godzin zegarowych, maksimum
8 godzin zegarowych. 

5.3.9. W ramach każdego szkolenia, w miejscu szkolenia, dla każdej grupy, wykonaw-
ca zapewni obsługę cateringową, w tym:
• Zapewnienie serwisu kawowego w systemie ciągłym dla uczestników/ uczest-

niczek szkolenia.
Serwis kawowy składa się z:

 kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna–bez ograniczeń,
 woda mineralna gazowana i niegazowana po ½ l./na osobę,
 ciastka lub ciasto - różne rodzaje po 150 g/na osobę,

• Zapewnienie  ciepłego  obiadu  dla  uczestników/uczestniczek  szkolenia  we-
dług poniższej gramatury posiłków na osobę:

 mięso/ ryba, 200g
 Surówka 120 g
 Dodatki skrobiowe 150 g

5.3.10. Obsługa cateringowa może się odbywać wyłącznie przy użyciu produktów speł-
niających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawnymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów prawnych i sanitarnych w zakresie przechowywania artykułów spożyw-
czych,  przygotowywania  i  podawania posiłków.  W ramach obsługi  cateringowej
nie dopuszcza się użycia naczyń i sztućców plastikowych/ papierowych. 

5.4. Do czynności Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
5.4.1. Opracowanie programu szkolenia oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla

tych  dokumentów.  Wykonawca zapewni  podczas  szkoleń różnorodne  metody i
techniki dydaktyczne, w szczególności aktywizujące uczestników szkolenia.

5.4.2.  Opracowanie,  zgodnie  z  zaakceptowanym  sylabusem  materiałów  szkolenio-
wych, w tym konspektu dla uczestników oraz prezentacji multimedialnej do wy-
świetlania w trakcie szkolenia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu egzemplarz
pokazowy materiałów w terminie co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia, w
celu uzyskania akceptacji Zamawiającego do ww. materiałów.

5.4.3.  Powielenie materiałów szkoleniowych w liczbie egzemplarzy odpowiadającej
liczbie uczestników i rozdystrybuowanie pomiędzy uczestników szkoleń. Materiały
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muszą zostać przygotowane w sposób estetyczny i nie wzbudzający wątpliwości co
do wartości merytorycznych prezentowanych w nich treści.

5.4.4. Przygotowanie harmonogramu szkoleń z uwzględnieniem terminów, osób pro-
wadzących szkolenia wraz z opisem profilu zawodowego.

5.4.5. Realizacja sesji szkoleniowych zgodnie z zaakceptowanymi materiałami tj. pro-
gramem, sylabusem, harmonogramem szkoleń.

6. Etap V:  Dokonanie wdrożenia opracowanych standardów -  październik  2017 r.  -   sierpień
2018r.

6.1.  Efektem  końcowym  etapu  będzie  wydanie  wytycznych  w zakresie  doskonalenia  usług
administracji  w  oparciu  o  zarządzanie  satysfakcją  klienta  na  podstawie  doświadczeń
zebranych w projekcie,  wzbogaconych o identyfikację ograniczeń formalno – prawnych
występujących przy wdrażaniu zarządzania bazującego na zarządzaniu satysfakcją klienta
zidentyfikowanego  w  czasie  projektu  i  wypracowanie  propozycji  rozwiązań  mogących
niwelować te ograniczenia.

6.2.  Realizacja  etapu opierać  się  będzie  na  efektach  realizacji  poprzednich etapów,  w tym
monitorowaniu ich poprawności i skuteczności.

6.3. Kluczowym elementem etapu będzie przeprowadzenie badania satysfakcji klientów, które
dostarczy danych porównawczych w stosunku do efektów realizacji Etapu II. 

6.4.  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Zamawiającego  harmonogram  realizacji  Etapu  V,  z
uwzględnieniem  metodologii  wdrożenia  opracowanych  standardów,  z  opisem  warunków
przeprowadzenia  wyboru  metodyki  badania  satysfakcji  klienta  oraz  opisem  próby  badawczej
respondentów  pod  kątem  liczebności,  reprezentacji  poszczególnych  grup  klientów  urzędu,
zaproponowanych metod badawczych i form kontaktu z klientem, jak również terminu badania.
6.5. Do czynności Wykonawcy w zakresie badania satysfakcji klienta należeć będzie w 
szczególności:
6.5.1. Uzyskanie informacji zwrotnej od klientów urzędu na temat poziomu zadowolenia ze świad-
czonych usług oraz potrzeb i oczekiwań klientów.
6.5.2. Wielkość próby badawczej powinna wynosić co najmniej 150 respondentów. Wykonawca
powinien uwzględnić w badaniu taką liczbę klientów urzędu, aby uzyskać jak najbardziej precyzyj-
ne wyniki.  Struktura przebadanych osób powinna odzwierciedlać strukturę wszystkich klientów
urzędu oraz cele i założenia projektu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców i inwesto-
rów.
6.5.3. Dostosowanie opracowanych w ramach Etapu II wytycznych dla badania satysfakcji klienta
do aktualnych potrzeb i wniosków wypracowanych w efekcie realizacji zamówienia. Opracowanie
będzie stanowiło podstawę dla badań replikowanych przez urząd w kolejnych latach.

6.5.4. Przeprowadzenie badań satysfakcji klienta w urzędzie (grupa badawcza: mini-
mum 150 respondentów) zgodnie z zaakceptowaną metodyką, przy użyciu narzę-
dzi badawczych odpowiednio dobranych do celu badania i specyfiki klientów urzę-
du, we współpracy z wyznaczonymi do tego zadania pracownikami urzędu.

6.5.5.  Przeprowadzenie  analizy  obszarów do doskonalenia  w zakresie  świadczenia
elektronicznych usług publicznych.
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6.5.6. Przedstawienie raportu z przeprowadzonych badań i analiz na spotkaniu w sie-
dzibie Zamawiającego w formie prezentacji multimedialnej

6.5.7. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla opracowanego raportu i złożenie go w
5 egzemplarzach papierowych w formacie A4 i w wersji elektronicznej w wersji cy-
frowej na CD/ DVD (w formatach doc. i pdf.), tożsamej z wersją papierową.

6.6.  Do  czynności  Wykonawcy  w  zakresie  opracowania  wytycznych  należeć  będzie  w
szczególności:

6.6.1.Szczegółowe  uzgodnienie  z  Zamawiającym  zawartości  wytycznych.
Przedstawiając  Zamawiającemu  propozycję  rozdziałów  wytycznych,  Wykonawca
uwzględni całokształt prac wykonanych w ramach realizacji niniejszej usługi. 

6.6.2. Opracowanie wytycznych.
6.6.3. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla projektu zbioru.
6.6.4.  Publikacja  i  dostarczenie  do  Zamawiającego  zaakceptowanego  przez

Zamawiającego  zbioru  w  atrakcyjnej  formie  graficznej  w  ilości  5  egzemplarzy
papierowych w formacie A4 i w wersji cyfrowej na CD/ DVD (w formatach doc. i
pdf.), tożsamej z wersją papierową.

6.6.5. Realizacja etapu V musi zakończyć się przyjęciem do stosowania opracowanych
standardów  obsługi  klienta  i  monitorowania  satysfakcji  klientów  w  Urzędzie
Miasta Płocka, w formie uzgodnionej z Zamawiającym i zgodnej z obowiązującymi
przepisami  prawa  i  wytycznymi  regulującymi  funkcjonowanie  Urzędu  Miasta
Płocka.

7.  Etap  VI:  Przeprowadzenie  seminarium  dla  kadry  zarządzającej  i  kierowniczej  w  zakresie
monitorowania i ewaluacji wdrażania opracowanych standardów – III kwartał 2018 r
7.1. W celu podsumowania przebiegu projektu i zaprezentowania jego rezultatów, a także celem
podniesienia świadomości pracowników w zakresie tematyki osiągnięć projektu. Zaprezentowane
zostaną efekty realizacji projektu w podziale na poszczególne zadania.
7.2. Do czynności Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

7.2.1.  Zapewnienie  opieki  merytorycznej  i  organizacyjnej  nad  przygotowaniem
seminarium, w tym przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego
terminu i programu seminarium.

7.2.2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby seminarium.
7.2.3. Realizacja seminarium w siedzibie Zamawiającego zgodnie z zaakceptowanymi

materiałami dydaktycznymi.
7.2.4.  Seminarium  będzie  trwało  maksymalnie  3  godziny  zegarowe.  Seminarium

zostanie zrealizowane w terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego.

8.  Ogólne  wytyczne  realizacji  zamówienia.  Do  czynności  Wykonawcy  należeć  będzie  w
szczególności:
8.1. Wykonywanie umowy w zgodzie z wytycznymi dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz interesem Zamawiającego.
8.2. Przy realizacji zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystania (w tym oceny
przydatności  w  kontekście  realizowanego  zamówienia)  pozytywnie  zwalidowanych  standardów
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obsługi  klienta  w  ramach  zrealizowanych  projektów  dofinansowanych  ze  środków  Unii
Europejskiej, w tym systemowych. 
8.3. Umieszczanie obowiązujących logotypów na wszystkich dokumentach dotyczących realizacji
zamówienia, zgodnie z zasadami promocji i informacji POWER 2014-2020, dostępnymi na stronie
www:  https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-
projektow/
8.4.  Współpraca  z  wyznaczonymi  przedstawicielami  Zamawiającego  w  zakresie  wykonywania
przedmiotu  zamówienia:  w  sprawach  merytorycznych  oraz  dotyczących  kwestii  odbioru
wykonanych prac i rozliczeń.
8.5. Osiągnięcie wskaźników realizacji projektu przypisanych do realizacji zadania polegającego na
wdrożeniu  rozwiązań  zarządczych  poprawiających  jakość  obsługi  klienta  i  monitorowania
satysfakcji klientów w Urzędzie Miasta Płocka.
8.6.  Utrzymywanie  bieżącego  kontaktu  z  Zamawiającym  przez  osoby  do  tego  wyznaczone  po
stronie  Wykonawcy,  w  tym  uczestnictwo  w  spotkaniach  (a  w  zależności  od  potrzeb  także
prowadzenie ich) w siedzibie Zamawiającego, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia.
Potrzebę organizacji  spotkań nie wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia może
zgłaszać zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca. Termin realizacji każdego ze spotkań w ramach
projektu musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
8.7. Przestrzeganie zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w trakcie realizacji zamówienia.
9.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizacji  niniejszego  zamówienia  w  terminie  do  dnia
7.09.2018 roku.
10.  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  terminów wykonania  poszczególnych  etapów opisanych  w
niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Ww. zmiana musi być korzystna dla Zamawiającego i
uzasadniona pod kątem merytorycznym w stosunku do celów i założeń projektu. Zamawiający nie
dopuszcza wydłużenia terminu, o którym mowa w pkt 9. 
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