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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr PO.2721.48.2021 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kursu językowego w zakresie języka angielskiego dla 
pracowników Departamentu WIB, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, 
przez okres 12 miesięcy.  

I. Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest kurs językowy w zakresie języka angielskiego dla 7 

pracowników w formie zajęć indywidualnych ze szczególnym naciskiem na konwersacje. 
Czas trwania pojedynczych zajęć: 60 minut. Zajęcia realizowane z częstotliwością 1 raz w 
tygodniu, w dni robocze, w godzinach 7-17, w trybie zdalnym lub w siedzibie 
Zamawiającego, łącznie 52 godzin zegarowych dla każdego pracownika. tj.  364 godzin 
zegarowych łącznie dla całej grupy. 
Kurs ma rozpocząć się określeniem poziomu zaawansowania lekcji dla każdego 
uczestnika na podstawie przeprowadzonego przez Wykonawcę testu poziomującego.  

2. Zobowiązania Wykonawcy: 
a) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającego,  na etapie 

realizacji umowy program nauczania dostosowany do potrzeb grupy uczestników kursu, 
który ma obejmować słownictwo z zakresu specjalistycznego języka biznesowego , 
biotechnologii – onkologii, prowadzenia prezentacji, profesjonalnego sporządzania 
korespondencji; 

b) Wykonawca w ramach oferty zobowiązany jest zapewnić dostęp do platformy e- 
learningowej, zestaw podręczników lub materiałów szkoleniowych dla każdego 
uczestnika. Wykonawca umożliwi poprzez platformę zorganizowanie pracy własnej 
uczestnika poza zajęciami (udostępnienie przez Wykonawcę różnego rodzaju ćwiczeń z 
uwzględnieniem pracy z tekstem, słuchania, pisania. Ćwiczenia do omówienia 
każdorazowo na zajęciach z lektorem); 

c) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szkolenie zgodnie z metodyką nauczania 
języków obcych dla osób dorosłych; 

d) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia lekcji indywidualnych z 
wykorzystaniem technologii nauczania zdalnego w czasie rzeczywistym przy 
wykorzystaniu narzędzi umożliwiających prowadzenie video rozmowy.  Wykonawca 
dobiera narzędzie do prowadzenia zajęć zdalnych po konsultacji z Zamawiającym. 

e) Wykonawca zapewnia dostępność polskiego lektora języka angielskiego oraz native 
speakera w trybie naprzemiennym  (1 lekcja z lektorem, 1 lekcja z native speakerem) 

f) Wykonawca umożliwia ułożenie harmonogramu zajęć po konsultacji z Zamawiającym z 
minimum tygodniowym wyprzedzeniem na każdy kolejny miesiąc. 

g) Wykonawca przedstawi minimum 2 lektorów i 2 native speakerów, którzy będą 
przydzieleni do prowadzenia kursu, Wykonawca może wprowadzić nowego lektora lub 
native speakera tylko w przypadku uzyskania pozytywnej zgody Zamawiającego. 

h) Wykonawca na koniec kursu wyda zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla każdego z 
uczestników.  
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i) Zamawiający dopuszcza możliwość odwołania zajęć przez Wykonawcę tylko w sytuacjach 
losowych,  sytuacja losowa nie może wynikać z czasowej niedyspozycji lektora/native 
speakera, na którego Wykonawca powinien zapewnić zastępstwo. Informacja o 
odwołaniu zajęć powinna zostać niezwłocznie przekazana do Zamawiającego w formie 
pisemnej (pismo, e-mail).  

j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zajęć lub jego zmiany, o czym 
Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany w formie pisemnej (pismo, e-mail). 

k) Wykonawca na życzenie Zamawiającego umożliwi odpracowanie odwołanych, zarówno 
przez Wykonawcę i Zamawiającego, zajęć po uprzednim ustaleniu dostępnych terminów 
z Zamawiającym. 

l) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję godzin i tematów realizowanych w 
ramach zajęć. 

m) Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (m.in. dostęp do platformy e-
learningowej, umożliwienie zdalnego prowadzenia zajęć, materiały) 

3. Miejsce i harmonogram realizacji zamówienia:  
Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w okresie od dnia zawarcia 
umowy przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6  m-cy jeżeli środki 
finansowe na realizacje zadania nie zostaną wykorzystane. 
Miejsce wykonywania usługi: zdalnie z wykorzystaniem technologii nauczania zdalnego w 
czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu narzędzi umożliwiających prowadzenie video 
rozmowy.  
Terminy zajęć uzależnione będą od indywidualnego harmonogramu ustalanego pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym na każdy miesiąc wg preferowanych przez pracowników godzin 
zajęć w dni robocze w przedziale czasowym: godz.  7-17 

 


