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Oznaczenie sprawy : XXX            Załącznik nr 1 do SIWZ  

  

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

(wykaz minimalnych wymagań szkoleniowych)  

  

  

Nazwa zadania: Szkolenia informatyczne w ramach projektu "Rozwój e-usług w Mieście i Gminie 
Koniecpol - szansą na nowoczesność", realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu  
w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla 
działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. 

   

1. Przedmiot zamówienia  

  

Przedmiotem zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego jest usługa w 
zakresie przeprowadzenia autoryzowanych szkoleń w zakresie usług i aplikacji w zakresie  
e-administracji, prowadzonych w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol - 
szansą na nowoczesność", realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu w ramach 
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla działania: 
2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. 

  

Autoryzowane szkolenia z zakresu tematyki dotyczącej usług i aplikacji w zakresie e-administracji:   

1. Zasady bezpieczeństwa ICT; 

2. Obsługa dokumentów elektronicznych zgodnie z przepisami prawa;  

3. Techniki komunikacyjne i informacyjne w administracji publicznej;  

4. eUrzędnik w certyfikacji ECDL; 

5. Administering Windows Server 2012. 
 

2. Zakres tematyczny szkoleń  

Wymagania Zamawiającego w zakresie jakości oferowanych usług szkoleniowych i egzaminacyjnych.  
Zamawiający wymaga, aby świadczone usługi szkoleniowe i egzaminacyjne w ramach szkoleń były 
prowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich certyfikacji/akredytacji przez Wykonawców 
posiadających zaświadczenie podmiotu udzielającego akredytacji w zakresie certyfikacji/akredytacji wraz 
z odpowiednim statusem.  

Autoryzacja/akredytacja/certyfikacja/status musi dotyczyć Wykonawcy lub Podwykonawcy lub członka 
Konsorcjum odpowiedzialnych za realizację danego szkolenia.   

  

1. Zasady bezpieczeństwa ICT 

a) Liczba godzin: 8 

b) Liczba osób do przeszkolenia: 10 

c) Liczba grup: 1 

d) Czas realizacji szkolenia: styczeń – czerwiec 2017 r. 

e) Zakres merytoryczny szkolenia: 

I. wstęp do bezpieczeństwa w systemach informatycznych, 

II. aspekty prawne przetwarzania danych osobowych, 

III. administrator Bezpieczeństwa Informacji – zadania i obowiązki, 

IV. generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – zadania i kompetencje, 

V. ochrona informacji niejawnych – zagadnienia, 
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VI. problem zagrożeń informatycznych, w tym szkodliwe o programowanie w Internecie, 

bezpieczeństwo fizyczne danych, zabezpieczanie treści dokumentów elektronicznych, 

VII. bezpieczeństwo serwisów WWW, 

VIII. problem zagrożeń związanych z przesyłaniem informacji wrażliwych, w tym dane 

osobowe, dane stanowiące tajemnicę służbową, 

IX. polityka bezpieczeństwa informatycznego, 

X. audyt bezpieczeństwa informatycznego, 

XI. zasady bezpieczeństwa w systemach informatycznych – aspekty praktyczne  

i organizacyjne 

XII. przetwarzanie danych osobowych w systemach informacyjnych, instrukcje systemów 

informacyjnych, 

XIII. ochrona urządzeń mobilnych oraz nośników zawierających dane osobowe. 

f) Cel szkolenia: 

I. zdobycie przez Uczestnika wiedzy w zakresie ww. zagadnień. 

  

Urząd  Ilość uczestników  Liczba godzin na 1 

grupę 

Liczba grup 

Urząd Miasta i Gminy  

w Koniecpolu  

10  8  1  

  

2. Obsługa dokumentów elektronicznych zgodnie z przepisami prawa 

a) Liczba godzin: 8 

b) Liczba osób do przeszkolenia: 10 

c) Liczba grup: 1 

d) Czas realizacji szkolenia: styczeń – czerwiec 2017 r. 

e) Zakres merytoryczny szkolenia: 

I. istota dokumentu elektronicznego, 

II. elektroniczne systemy obiegu dokumentów, 

III. platformy wymiany informacji elektronicznej (ePUAP, SEKAP, e-Urząd), 

IV. obowiązujące przepisy prawne w zakresie tworzenia, udostępniania, doręczania oraz 

przyjmowania dokumentów elektronicznych oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w 

jednostce. 

f) Cel szkolenia: 

I. Zapoznanie Uczestników z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa z zakresu 

dokumentów elektronicznych. 

 

 

Urząd  Ilość uczestników  Liczba godzin na 1 

grupę 

Liczba grup 

Urząd Miasta i Gminy  

w Koniecpolu  

10  8  1  
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3. Techniki komunikacyjne i informacyjne w administracji publicznej 

a) Liczba godzin: 8 

b) Liczba osób do przeszkolenia: 10 

c) Liczba grup: 1 

d) Czas realizacji szkolenia: lipiec – grudzień 2017 r. 

e) Zakres merytoryczny szkolenia: 

I. techniki informacyjne i komunikacyjne w administracji publicznej, 

II. nowoczesne metody komunikacji i zdobywania wiedzy w administracji publicznej przy 

wykorzystaniu technik ICT, 

III. podstawy prawne dla elektronicznej administracji, 

IV. systemy informacyjne administracji, 

V. rola podpisu elektronicznego w administracji publicznej, 

VI. usługi on-line administracji. 

f) Cel szkolenia: 

I. Zapoznanie Uczestników z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa z zakresu 

dokumentów elektronicznych. 

Urząd  Ilość uczestników  Liczba godzin na 1 

grupę 

Liczba grup 

Urząd Miasta i Gminy  

w Koniecpolu  

10  8  1  

 

4. eUrzędnik w certyfikacji ECDL 

a) Liczba godzin: 16 

b) Liczba osób do przeszkolenia: 10 

c) Liczba grup: 1 

d) Czas realizacji szkolenia: lipiec – grudzień 2017 r. 

e) Zakres merytoryczny szkolenia: 

I. zgodnie z wymogami instytucji certyfikującej zakres szkolenia musi być zgodny  

z aktualnym na moment szkolenia sylabusem wydawanym przez Polskie Biuro ECDL, 

II. Wykonawca musi posiadać status „Zgodny z ECDL”. Po zawarciu umowy, na żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca dostarczy kopię opisanego wyżej dokumentu 
autoryzacji/zaświadczenia.  

f) Cel szkolenia: 

I. Zapoznanie Uczestników z wiedzą i umiejętnościami z zakresu posługiwania się 

standardowymi programami biurowymi, jak i aplikacjami internetowymi. 

 

 

Urząd  Ilość uczestników  Liczba godzin na 1 

grupę 

Liczba grup 

Urząd Miasta i Gminy  

w Koniecpolu  

10  16 1  

 

 

5. Nazwa szkolenia: Administering Windows Server 2012 

a) Liczba godzin: 35 

b) Liczba osób do przeszkolenia: 1 

c) Liczba grup: 1 

d) Czas realizacji szkolenia: styczeń – czerwiec 2017 r. 

e) Zakres merytoryczny szkolenia: 
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I. zarządzania poprzez zasady grupy, 

II. konfiguracja bezpiecznego zdalnego dostępu, 

III. zaawansowane dystrybucje systemów, 

IV. zarządzanie plikami na serwerach. 

f) Cele szkolenia: 

I. zdobycie przez Uczestnika wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania  

i utrzymywania infrastruktury w środowisku Windows 2012, 

II. przekazanie Uczestnikowi wiedzy w zakresie obsługi serwera zakupionego w ramach 

projektu. 

 

Urząd  Ilość uczestników  Liczba godzin na 1 

grupę 

Liczba grup 

Urząd Miasta i Gminy  

w Koniecpolu  

1 35 1  

 

  

3. Uczestnicy  

Uczestnikami szkoleń będą osoby zaangażowane w działalność związaną z e-usługami z ramienia Urzędu 

Miasta i Gminy w Koniecpolu. W poniższej tabeli ujęto ilość przewidzianych grup szkoleniowych dla 

danego szkolenia, ilość osób przypadających na jedną grupę oraz planowaną ilość godzin przypadających 

na dane szkolenie. 

 

 

Przedmiot   Nazwa szkolenia  Jednostka  
Ilość 

grup  

Ilość osób 

na grupę  

Ilość godzin 

szkoleniowych 

na grupę  

 

Zasady bezpieczeństwa ICT Osoba 1 10 

8 godz. x 1gr.  

x 10 os./gr. = 8 

godz. 

Obsługa dokumentów elektronicznych 

zgodnie z przepisami prawa Osoba 1 10 

8 godz. x 1gr.  

x 10 os./gr. = 8 

godz. 

Techniki komunikacyjne i informacyjne w 

administracji publicznej 
Osoba 1 10 

8 godz. x 1gr.  

x 10 os./gr. = 8 

godz. 

eUrzędnik w certyfikacji ECDL Osoba 1 10 

16 godz. x 1gr. 

x 10 os./gr. = 

16 godz. 

Administering Windows Server 2012 Osoba 1 1 

35 godz. x 1gr. 

x 1 os./gr. = 35 

godz. 

  

Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.  

Rekrutację uczestników szkolenia przeprowadzi Zamawiający.  

Za
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es 
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4. Terminy realizacji  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od 2 stycznia do 29 grudnia 
2017 roku. Szkolenia będą realizowane w terminach:  

 

Nazwa szkolenia 

Miesiące:  

2017 

I II III IV V VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  

 

Zasady bezpieczeństwa ICT                    

Obsługa dokumentów elektronicznych 

zgodnie z przepisami prawa 

            

Techniki komunikacyjne  

i informacyjne w administracji 

publicznej 

                   

eUrzędnik w certyfikacji ECDL                    

Administering Windows Server 2012             

 

  

  

Godziny przeprowadzenia szkoleń:  

  

Przedmiot   Nazwa szkolenia  Godziny przeprowadzenia szkolenia  

 

Zasady bezpieczeństwa ICT Szkolenia będą się odbywały  

w godzinach pracy Urzędu Miasta  

i Gminy w Koniecpolu, tj.: 

a) 7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, 

środa;  

b) 7:30 - 17:00 - czwartek; 

c) 7:30 - 14:00 – piątek; 

 

Obsługa dokumentów elektronicznych zgodnie z 

przepisami prawa 

Techniki komunikacyjne i informacyjne w 

administracji publicznej  

eUrzędnik w certyfikacji ECDL 

Administering Windows Server 2012 

  

Harmonogram realizacji szkoleń może ulec zmianie.  

  

5. Wymagania dotyczące szkoleń  

  

1) Jednostką czasową szkolenia jest 1 godzina szkoleniowa (1 godzina szkoleniowa = 1 godzina 

lekcyjna = 45 minut).  

Szkolenia będą trwały maksymalnie 8 godzin szkoleniowych w ciągu dnia.  
2) Szkolenia będą odbywać się w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach pracy Urzędu, tj.  

a) 7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa;  

b) 7:30 - 17:00 - czwartek; 

c) 7:30 - 14:00 – piątek. 

3) Szkolenia będą odbywały się na terenie siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu  

(ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol). 

4) Szkolenia będą prowadzone w języku polskim. 

Za
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es 

szk
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5) Szkolenia prowadzone będą na podstawie dziennego harmonogramu prac, dostarczonego przez 

Wykonawcę Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

6) Szkolenia prowadzone będą na podstawie szczegółowego zakresu merytorycznego szkolenia 

dostarczonego przez Wykonawcę.  

7) W przypadku szkoleń trwających do 3 godzin, przewiduje się jedną przerwę kawową, trwającą 15 

minut. W przypadku szkoleń trwających powyżej 3 godzin, organizowane będą dwie przerwy 

kawowe, trwające 15 minut każda. Dodatkowo, w przypadku szkoleń trwających 8 godzin, 

zaplanowana jest przerwa obiadowa, trwająca 30 minut. 

8) W przypadku szkoleń, w których udział bierze 1 osoba, stosowany będzie voucher na szkolenie w 

autoryzowanym ośrodku szkoleniowym, oddalonym nie więcej niż 100 km od siedziby 

Zamawiającego. 

9) W ramach organizacji szkoleń Zamawiający zapewni: 

a) Salę szkoleniową, przystosowaną do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zapewniającą 

warunki do przeprowadzenia szkolenia. Sala wyposażona będzie w wystarczającą dla 

wszystkich Uczestników szkolenia liczbę stanowisk pracy. 

b) Rekrutację osób biorących udział w szkoleniach. 

c) Dostęp do sieci Internet. 

d) Oznakowanie sali szkoleniowej obowiązkowymi oznaczeniami Beneficjentów Funduszy 

Europejskich.   

10) W ramach organizacji szkoleń Wykonawca zapewni: 

a) Materiały szkoleniowe, obejmujące szczegółowy zakres szkolenia, harmonogram dzienny 

szkolenia oraz materiały merytoryczne (np. skrypty, podręczniki, zeszyty informacyjne, 

broszury) w formie papierowej, zawierające szczegółowe informacje, które będą omawiane 

podczas szkolenia. Ponadto uczestnicy otrzymają materiały pisarskie, w tym zeszyty, 

długopisy, ołówki itp. Materiały szkoleniowe przekazywane są nieodpłatnie Uczestnikom na 

własność. 2 egzemplarze materiałów szkoleniowych zostaną przekazane Zamawiającemu w 

celach archiwalnych w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej. 

b) Warunki pracy Uczestników i Wykonawcy w trakcie trwania szkolenia zgodne przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

c) Wystarczającą liczbę własnych licencji na oprogramowanie komputerowe wykorzystywane 

przy realizacji szkoleń oraz sprzęt komputerowy dla każdego Uczestnika umożliwiający 

przeprowadzenie szkolenia.  

d) Projektor multimedialny, tablice i inne artykuły niezbędne do prowadzenia szkoleń.  

e) Właściwe działania promocyjne i informacyjne dotyczące szkoleń, w tym właściwe 

oznakowanie sal szkoleniowych, jak również oznakowanie w odpowiedni sposób materiałów 

szkoleniowych przekazanych Uczestnikom oraz Zamawiającemu w celach archiwalnych 

obowiązkowymi oznaczeniami Beneficjentów Funduszy Europejskich.   

f) Wydanie Uczestnikom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu danego szkolenia. 

g) Kadrę  trenerską posiadającą wiedzę i umiejętności adekwatne do rodzaju i zakresu 

merytorycznego szkolenia, zdolną do pełnej realizacji wymogów związanych  

z prowadzeniem szkoleń. Zamawiający wymaga zapewnienia minimum dwóch trenerów 

wyznaczonych do realizacji zamówienia każdy posiadający doświadczenie w 

przeprowadzeniu minimum dwóch szkoleń z zakresu usług i aplikacji w zakresie e-

administracji 

h) Catering oraz wyżywienie w postaci: 

I. Dla wszystkich szkoleń: 

 Przekąsek suchych: dwa rodzaje ciastek kruchych, dostępnych dowolnie przez cały 

czas trwania szkolenia, w ilości 200 g na 1 Uczestnika. 

 Wody mineralnej, dostępnej przez cały czas trwania szkolenia w ilości dwóch butelek 

0,5 l na 1 Uczestnika szkolenia. 
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 Napojów ciepłych (kawa, herbata) oraz śmietanki i cukru dostępnych dowolnie 

podczas zaplanowanych przerw w szkoleniu w miejscu do tego wyznaczonym, w ilości 

dowolnej. 

II. Dla szkoleń trwających 8 godzin dodatkowo: 

 1 jednodaniowego ciepłego posiłku dla każdego Uczestnika szkolenia, minimum: 

ziemniaki, ryż, kasza lub frytki – 200 g na osobę, kotlet, sztuka mięsa (np. udko) lub 

ryba – 200 g na osobę, zestaw surówek min. 2 sztuki – 150 g na osobę. 

i) Prowadzenie dokumentacji wszystkich szkoleń w jednakowy sposób. Na dokumentację 

szkolenia składają się: 

I. Lista obecności Uczestników szkolenia (dzienne, wypełniane oddzielnie każdego dnia 

szkolenia). 

II. Lista odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. 

III. Potwierdzenie przez Uczestników odbioru materiałów szkoleniowych. 

IV. Potwierdzenie przez Uczestników otrzymania cateringu i wyżywienia. 

V. Ankiety ewaluacyjne wypełniane przez Uczestników po zakończeniu szkolenia. 

VI. Sporządzony przez kadrę trenerską dziennik zajęć, zawierający szczegółowe informacje 

na temat przebiegu oraz zakresu merytorycznego szkolenia, podpisany po 

zakończeniu szkolenia przez prowadzącego szkolenie. 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia innych dokumentów, o czym poinformuje 

Wykonawcę nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  


