
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej – studia podyplomowe
z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla pracowników Urzędu 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 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

2. Przedmiot  zamówienia  obejmuje  świadczenie  usługi  edukacyjnej  dla  trzech
pracowników Urzędu Miasta Płocka. 

3. Świadczenie usługi  przez Oferenta będzie przebiegać na warunkach określonych  
w  niniejszym  zapytaniu  ofertowym  oraz  w  umowie  między  Oferentem  a
Zamawiającym.

4. Program  studiów  z  zakresu  partnerstwa  publiczno-prywatnego  (PPP)  musi
obejmować m.in. następujące zagadnienia:

a. Zarządzanie  projektami  i  finansowanie  przedsięwzięć  w  formule  PPP  w
kontekście finansów publicznych,  w tym m.in. realizacja zadań publicznych,
koncesji i FIDIC;

b. Prawne  i  instytucjonalne  aspekty  stosowania  PPP w  Polsce,  w  tym  m.in.
regulacje  prawne dedykowane formule  PPP,  prawo zamówień publicznych,
finanse publiczne, wzory dokumentów stosowanych w formule PPP;

c. Aspekty pomocy publicznej i wykorzystania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej, w kontekście stosowania formuły PPP, w tym m.in. analiza
projektów hybrydowych;

d. Zasady przygotowania projektu/ inwestycji w formule PPP, w tym m.in. wybór
doradcy,  zasady wyboru  wykonawcy,  przygotowania  montażu finansowego,
analiza różnych opcji finansowania przedsięwzięcia (w tym z wykorzystaniem
środków unijnych) i wybranych wariantów, rachunek kosztów porównawczych,
analiza ryzyka;

e. Analiza  aspektów  instytucjonalno-prawnych  w  projektowaniu  współpracy  w
formule PPP;

f. Zabezpieczenie  właściwej  realizacji  przedsięwzięcia  w formule PPP,  w tym
m.in. kary umowne, wypowiedzenie umowy;

g. Przygotowanie analizy ekonomiczno-finansowej projektu PPP;
h. Umiejętności  negocjacyjne,  w  tym  m.in.  w  zakresie  prowadzenia  dialogu

konkurencyjnego.
5. Usługa zawiera wydatki związane z pełną organizacją i przeprowadzeniem studiów

podyplomowych,  np.  wynagrodzenie  wykładowców;  wynajęcie/eksploatacja  sal  (w
tym w razie potrzeby sali dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami);
materiały  dydaktyczne  (w tym w razie  potrzeby  dostosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami), sprzęt techniczny (w tym w razie potrzeby dostosowany do
potrzeb  osób  z  niepełnosprawnościami),  wyposażenie  sal  niezbędne  do
przeprowadzenia studiów, ewentualne dojazdy wykonawcy do miejsca świadczenia
usługi,  dyplomy  potwierdzające  ukończenie  studiów  wraz  z  opisem  osiągniętych
efektów uczenia się wydane przez uprawnione instytucje/osoby.

6. Oferent  zapewnieni  odpowiednią  kadrę  dydaktyczną  (wykładowców)  wraz  z
przejęciem  całkowitej  odpowiedzialności  za  ich  odpowiednie  przygotowanie
merytoryczne jak i praktyczne.

7. Miejsce realizacji zamówienia: miejsce wskazane przez wykonawcę w odległości do
150 km od Miasta Płock. 
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8. Realizacja  studiów  podyplomowych  odbędzie  się  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa w ww. zakresie, w szczególności z:

a.  Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016
r. poz. 1842, 1933, 2169, 2260, z 2017 r. poz. 60, 777, 858, 859, 1321, 1428,
1530 ze zm.)

b. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września
2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188
ze zm.)

c. Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.
U. z 2017 r. poz. 986 ze zm.).

9. Studia podyplomowe będą realizowane w systemie zaocznym (sobota, niedziela), w
roku akademickim 2017/2018. Studia powinny zakończyć się do końca lipca 2018 r.

10. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa/ dyplomy,
zgodne z obowiązującymi przepisami.

11. Studia podyplomowe będą realizowane w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych/
warsztatowych, w oparciu o aktualną wiedzę/ zagadnienia i/lub technologie.

12. Oferent  przekaże  szczegółowy  program  studiów  wraz  z  informacją  o  osobach
prowadzących zajęcia i harmonogramem sesji zjazdowych,

13. Oferent  zobowiązany  będzie  prowadzić  listy  obecności  zgodnie  z  formatem
przekazanym przez Zmawiającego i przekazywać je co kwartał Zamawiającemu,

14. Oferent  zobowiązany  będzie  udokumentować podniesienie wiedzy i umiejętności
przez uczestników.

15. Oferent   zobowiązany   będzie   po  ukończeniu  studiów  wystawić  Uczestnikowi
studiów świadectwo ich ukończenia (dyplom),

16. Oferent  zobowiązany  będzie  przygotować  protokół  potwierdzający zrealizowanie
usługi.

17. Oferent  zobowiązany  jest  do  umieszczenia  w  miejscu  odbywania  zajęć
dydaktycznych  (tj.  w  sali  oraz  na  zewnątrz  sali)  widocznej,  pisemnej  informacji  o
finansowaniu studiów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

18. Oferent  zobowiązany jest  oznaczać znakiem Unii  Europejskiej,  znakiem Funduszy
Europejskich oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wzór zostanie
udostępniony przez Zamawiającego) dokumenty i materiały dla osób uczestniczących
w studiach,  np.  zaświadczenia,  materiały  informacyjne,  programy,  listy  obecności,
kierowaną do nich korespondencję. 

19. Wyklucza się możliwość prowadzenia wykładów/ćwiczeń w formie e-learningu.
20. Oferent zapewni uczestnikom studiów odpowiednie warunki lokalowe oraz warunki

studiów zgodne z przepisami BHP.
21. Oferent  wyznaczy  opiekuna  studiów  dla  każdego  z  kierunku  do  kontaktów  z

uczestnikami studiów oraz Zamawiającym.
22. Oferent  zobowiązuje  się  do  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  kserokopii

wydanych  świadectw/  dyplomów  ukończenia  studiów  podyplomowych  przez
uczestników.

23. Na żądanie Zamawiającego,  Oferent zobowiązuje się do wystawienia uczestnikowi
zaświadczenia o odbywaniu studiów podyplomowych, w ramach umowy zawartej z
Zamawiającym oraz przedstawienia wszelkich innych dokumentów potwierdzających
kontynuowanie studiów przez uczestnika (np. list obecności). 
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