Dział Zamówień Publicznych

Załącznik nr 1a do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 1: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Administrowanie bezpieczeństwem” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development of
security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć pn. „Administrowanie
bezpieczeństwem” realizowanych w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą w
projekcie „Współpraca Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach
transgranicznych lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie pomiędzy
wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 6 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 12 godzin w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Podstawowe definicje
b) Bezpieczeństwo państwa
c) Wybrane sektory administrowaniem bezpieczeństwa
d) Dokumenty formalno-prawne
e) Praktyczne aspekty administrowania bezpieczeństwem.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej

Dział Zamówień Publicznych
uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.
Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas dwóch dni zjazdu w jeden weekend (sobota, niedziela), przy
czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie bez oceny.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie;
Zajęcia powinny być przeprowadzone metodą warsztatową przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem
zawodowym, adekwatnym do prowadzonych zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych;
- zaliczenie zajęć bez oceny.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.
Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
1
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem .
1

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz

Dział Zamówień Publicznych
Załącznik nr 1b do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 2
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 2: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Analiza bezpieczeństwa obiektu publicznego” na
studiach podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the
development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć pn. „Analiza bezpieczeństwa obiektu
publicznego” realizowanych w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą w
projekcie „Współpraca Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach
transgranicznych lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie pomiędzy
wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 12 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 24 godziny w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Podstawowe definicje
b) Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
c) Wybrane sektory bezpieczeństwa wewnętrznego
d) Dokumenty formalno-prawne
e) Praktyczne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
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uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.
Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas trzech dni zjazdowych w dwa lub trzy weekendy (sobota,
niedziela), przy czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie z oceną.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie.
Zajęcia powinny być przeprowadzone metodą warsztatową przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem
zawodowym, adekwatnym do prowadzonych zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego uczestnikom materiałów dydaktycznych w
zakresie objętym przedmiotem tych zajęć;
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych,
- zaliczenia zajęć z oceną.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.
Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
2
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem .

2

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 3
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 3: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Armia w systemie bezpieczeństwa” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development
of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć pn. „Armia w systemie
bezpieczeństwa” realizowanych w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą w
projekcie „Współpraca Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach
transgranicznych lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie pomiędzy
wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 8 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 16 godzin w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Podstawowe definicje
b) Rodzaje wojsk i sposobów zarządzania
c) Kategorie dowodzenia
d) Kryteria dowodzenia
e) Podstawy formalno-prawne
f) Praktyczne aspekty wykorzystania wojska w czasie pokoju i wojny.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Dział Zamówień Publicznych
uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.
Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas dwóch lub trzech dni zjazdowych w jeden lub dwa weekendy
(sobota, niedziela), przy czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie bez oceny.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie;
Zajęcia powinny być przeprowadzone metodą warsztatową przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem
zawodowym, adekwatnym do prowadzonych zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego uczestnikom materiałów dydaktycznych w
zakresie objętym przedmiotem tych zajęć;
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych,
- zaliczenia zajęć bez oceny.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.
Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
3
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz

Dział Zamówień Publicznych
Załącznik nr 1d do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 4
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 4: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Gry strategiczne” na studiach podyplomowych
prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and
crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć pn. „Gry strategiczne” realizowanych
w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą w projekcie „Współpraca
Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach transgranicznych
lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie pomiędzy
wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 10 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 20 godzin w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Podstawowe definicje
b) Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa
c) Wybrane sektory strategii bezpieczeństwa
d) Dokumenty formalno-prawne
e) Praktyczne aspekty strategii bezpieczeństwa.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Dział Zamówień Publicznych
uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.
Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas trzech dni zjazdowych w dwa lub trzy weekendy (sobota,
niedziela), przy czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie z oceną.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie;
Zajęcia powinny być przeprowadzone metodą warsztatową przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem
zawodowym, adekwatnym do prowadzonych zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego uczestnikom materiałów dydaktycznych w
zakresie objętym przedmiotem tych zajęć;
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych,
- zaliczenia zajęć z oceną.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.

Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
4
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz

Dział Zamówień Publicznych
Załącznik nr 1e do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 5
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 5: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Współpraca służb, instytucji, straży” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development
of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć pn. „Współpraca służb, instytucji,
straży” realizowanych w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą w projekcie
„Współpraca Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach
transgranicznych lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie pomiędzy
wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 10 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 20 godzin w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Podstawowe definicje
b) Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
c) Praktyka działań służb.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej
uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
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Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas trzech lub czterech dni zjazdowych w dwa lub trzy weekendy
(sobota, niedziela), przy czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie z oceną.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie;
Zajęcia powinny być przeprowadzone metodą warsztatową przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem
zawodowym, adekwatnym do prowadzonych zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego uczestnikom materiałów dydaktycznych w
zakresie objętym przedmiotem tych zajęć;
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych,
- zaliczenia zajęć z oceną.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.
Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
5
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
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Załącznik nr 1f do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 6
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 6: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Logistyka i organizacja centrum kryzysowego” na
studiach podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the
development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć pn. „Logistyka i organizacja centrum
kryzysowego” realizowanych w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą w
projekcie „Współpraca Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach
transgranicznych lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie pomiędzy
wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 12 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 24 godzin w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Podstawowe definicje
b) System działania państwa w sytuacji kryzysu
c) Wybrane sektory działań państwa
d) Dokumenty formalno-prawne
e) Praktyczne aspekty reakcji państwa w sytuacji kryzysu.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej
uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.
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Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas trzech lub czterech dni zjazdowych w dwa lub trzy weekendy
(sobota, niedziela), przy czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie z oceną.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie;
Zajęcia powinny być przeprowadzone metodą warsztatową przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem
zawodowym, adekwatnym do prowadzonych zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego uczestnikom materiałów dydaktycznych w
zakresie objętym przedmiotem tych zajęć;
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych,
- zaliczenia zajęć z oceną.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.
Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
6
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem .
6

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Dział Zamówień Publicznych
Załącznik nr 1g do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 7
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 7: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Mapa zagrożeń i ich rozpoznawanie” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development
of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć pn. „Mapa zagrożeń i ich
rozpoznawanie” realizowanych w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą w
projekcie „Współpraca Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach
transgranicznych lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie pomiędzy
wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 12 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 24 godzin w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Podstawowe definicje
b) Bezpieczeństwo państwa
c) Wybrane sektory zagrożeń bezpieczeństwa
d) Dokumenty formalno-prawne
e) Praktyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej
uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.
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Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas trzech dni zjazdowych w dwa weekendy (sobota, niedziela), przy
czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie z oceną.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie.
Zajęcia powinny być przeprowadzone metodą warsztatową przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem
zawodowym, adekwatnym do prowadzonych zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego uczestnikom materiałów dydaktycznych w
zakresie objętym przedmiotem tych zajęć;
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych;
- zaliczenia zajęć z oceną.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.
Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 8
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 8: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Zarządzanie zasobami ludzkimi i ryzykiem
personalnym” na studiach podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities
supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć pn. „Zarządzanie zasobami ludzkimi i
ryzykiem personalnym” realizowanych w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą
w projekcie „Współpraca Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w
regionach transgranicznych lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie pomiędzy
wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 10 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 20 godzin w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Podstawowe definicje
b) Podłoże ryzyk
c) Sposoby rozwiązywania
d) Podstawy prawne przeciwdziałania ryzykom.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
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uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.
Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas trzech lub czterech dni zjazdowych w dwa lub trzy weekendy
(sobota, niedziela), przy czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie z oceną.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie;
Zajęcia powinny być przeprowadzone metodą warsztatową przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem
zawodowym, adekwatnym do prowadzonych zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego uczestnikom materiałów dydaktycznych w
zakresie objętym przedmiotem tych zajęć;
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych,
- zaliczenia zajęć z oceną.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.

Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
8
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem .
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o

Dział Zamówień Publicznych

Załącznik nr 1i do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 9
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 9: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Zagrożenia i kryzysy w cyberprzestrzeni” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development
of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć pn. „Zagrożenia i kryzysy w
cyberprzestrzeni” realizowanych w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą w
projekcie „Współpraca Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach
transgranicznych lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie pomiędzy
wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 10 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 20 godziny w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Podstawowe definicje
b) Bezpieczeństwo cyfrowe
c) Wybrane sektory strategii bezpieczeństwa cybernetycznego
d) Dokumenty formalno-prawne
e) Praktyczne aspekty strategii bezpieczeństwa cyfrowego.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej

udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Dział Zamówień Publicznych
uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.
Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas trzech dni zjazdowych w dwa weekendy (sobota, niedziela), przy
czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie z oceną.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie.
Zajęcia powinny być przeprowadzone metodą warsztatową przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem
zawodowym, adekwatnym do prowadzonych zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego uczestnikom materiałów dydaktycznych w
zakresie objętym przedmiotem tych zajęć;
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych,
- zaliczenia zajęć z oceną.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.
Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
9
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem .
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 10
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 10: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Zagrożenia asymetryczne” na
studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development
of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć pn. „Zagrożenia asymetryczne”
realizowanych w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą w projekcie
„Współpraca Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach
transgranicznych lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie pomiędzy
wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 10 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 20 godzin w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Podstawowe definicje
b) Podłoże zagrożeń asymetrycznych
c) Sposoby rozwiązywania
d) Podstawy prawne przeciwdziałania zagrożeniom asymetrycznym.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej
uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
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Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas trzech lub czterech dni zjazdowych w dwa lub trzy weekendy
(sobota, niedziela), przy czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie z oceną.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie;
Zajęcia powinny być przeprowadzone metodą warsztatową przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem
zawodowym, adekwatnym do prowadzonych zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego uczestnikom materiałów dydaktycznych w
zakresie objętym przedmiotem tych zajęć;
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych,
- zaliczenia zajęć z oceną.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.

Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
10
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem .
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
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Załącznik nr 1k do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 11
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 11: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Media i zarządzanie informacją” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development
of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć pn. „Media i zarządzanie informacją”
realizowanych w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą w projekcie
„Współpraca Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach
transgranicznych lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie pomiędzy
wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 6 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 12 godzin w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Podstawowe definicje
b) Systemy medialne a bezpieczeństwo
c) Rola dziennikarza w kształtowaniu polityki informacyjnej w obszarze bezpieczeństwa państwa
d) Praktyczne aspekty pracy korespondenta wojennego.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Dział Zamówień Publicznych
uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.
Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas dwóch dni zjazdowych w jeden lub dwa weekendy (sobota,
niedziela), przy czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie bez oceny.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie;
Zajęcia powinny być przeprowadzone metodą warsztatową przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem
zawodowym, adekwatnym do prowadzonych zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego uczestnikom materiałów dydaktycznych w
zakresie objętym przedmiotem tych zajęć;
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych,
- zaliczenia zajęć bez oceny.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.
Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
11
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem .
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Dział Zamówień Publicznych
Załącznik nr 1l do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 12
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 12: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Ochrona dziedzictwa narodowego” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development
of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć pn. „Ochrona dziedzictwa
narodowego” realizowanych w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą w
projekcie „Współpraca Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach
transgranicznych lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie pomiędzy
wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 6 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 12 godzin w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Podstawowe definicje
b) Czynniki kulturotwórcze
c) Rola instytucji kultury w bezpieczeństwie państwa
d) Tożsamość narodowa.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej
uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.

Dział Zamówień Publicznych
Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas dwóch dni zjazdowych w jeden lub dwa weekendy (sobota,
niedziela), przy czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie bez oceny.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie;
Zajęcia powinny być przeprowadzone metodą warsztatową przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem
zawodowym, adekwatnym do prowadzonych zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego uczestnikom materiałów dydaktycznych w
zakresie objętym przedmiotem tych zajęć;
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych,
- zaliczenia zajęć bez oceny.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.

Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o

Dział Zamówień Publicznych
Załącznik nr 1m do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 13
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 13: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Operacyjne działania wywiadowcze” w ramach
studiach podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the
development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć pn. „Operacyjne działania
wywiadowcze” realizowanych w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą w
projekcie „Współpraca Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach
transgranicznych lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie pomiędzy
wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 10 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 20 godzin w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Podstawowe definicje
b) Podłoże aktywności wywiadowczej
c) Sposoby rozwiązywania
d) Podstawy prawne przeciwdziałania ryzykom.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej

udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Dział Zamówień Publicznych
uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.
Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas trzech lub czterech dni zjazdowych w dwa lub trzy weekendy
(sobota, niedziela), przy czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie z oceną.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie;
Zajęcia powinny być przeprowadzone metodą warsztatową przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem
zawodowym, adekwatnym do prowadzonych zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego uczestnikom materiałów dydaktycznych w
zakresie objętym przedmiotem tych zajęć;
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych,
- zaliczenia zajęć z oceną.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.
Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
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Załącznik nr 1n do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 14
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 14: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Polityka bezpieczeństwa RP” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development
of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions"
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć pn. „Polityka bezpieczeństwa państwa”
realizowanych w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą w projekcie
„Współpraca Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach
transgranicznych lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie pomiędzy
wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 6 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 12 godzin w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Podstawowe definicje
b) System polityki bezpieczeństwa państwa
c) Wybrane instytucje
d) Dokumenty formalno-prawne
e) Praktyczne aspekty polityki bezpieczeństwa Polski i Ukrainy.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej
uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.
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Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas dwóch dni zjazdowych w jeden lub dwa weekendy (sobota,
niedziela), przy czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie bez oceny.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie;
Zajęcia powinny być przeprowadzone metodą warsztatową przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem
zawodowym, adekwatnym do prowadzonych zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego uczestnikom materiałów dydaktycznych w
zakresie objętym przedmiotem tych zajęć;
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych,
- zaliczenia zajęć bez oceny.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.
Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
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dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem .

14

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz

Dział Zamówień Publicznych
Załącznik nr 1o do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 15
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions".

Część 15: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Seminarium dyplomowe dla grupy polsko-ukraińskiej
w zakresie bezpieczeństwa Państwa” na studiach podyplomowych prowadzonych w ramach projektu
"Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and
Lutsk transborder regions"
Opis studiów podyplomowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia seminarium dyplomowego dla uczestników z
Polski i Ukrainy w ramach studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania granicą w projekcie
„Współpraca Uniwersytetów na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w regionach
transgranicznych lubelskim i łuckim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w partnerstwie z Narodowym
Uniwersytetem Technicznym w Łucku, od 12 września 2018 r. do 11 maja 2020 r. Uczestnicy studiów podyplomowych
uzyskają podwójny dyplom obu uniwersytetów.
Seminaria zostaną przeprowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji studiów podyplomowych w okresie
pomiędzy wrześniem 2019 r. a 11 maja 2020 r.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze po 12 godzin w ramach każdej edycji studiów podyplomowych, tj.
łącznie 24 godzin w ramach dwóch edycji studiów.
Wykonawca w ramach zajęć przedstawi co najmniej następujące zagadnienia:
a) Zagadnienia bezpieczeństwa państwa dla uczestników z Polski i Ukrainy
b) Problematyka prawna, politologiczna lub społeczna zarządzania bezpieczeństwem
c) Metodyka pisana pracy dyplomowej
d) Wskazówki merytoryczne i techniczne pisania pracy dyplomowej.
Seminaria będą obejmować opiekę merytoryczną nad pracami przygotowywanymi przez uczestników studiów
podyplomowych.
Uczestnicy:
Każda edycja studiów podyplomowych adresowana jest do 30 przedstawicieli niżej wskazanych instytucji, w tym 25 z Polski
i 5 z Ukrainy, pełniących funkcje kierownicze różnego szczebla:
a) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy (Polska);
b) Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Polska);
c) Wołyński Urząd Celny Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy,
d) Łucki Oddział Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.
W seminarium w każdej edycji uczestniczyć będzie po 15 osób – zarówno z Polski, jak i Ukrainy.
Miejsce realizacji zamówienia:
Zajęcia będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, udostępnionych Wykonawcy
nieodpłatnie. Zamawiający zapewni sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (komputer, rzutnik, flipchart itp.).
Forma realizacji zamówienia:
Studia podyplomowe w ujęciu tradycyjnym, ćwiczenia praktyczne, prezentacje, wymiana doświadczeń. Dobór metod
szkoleniowych uwzględnia charakter potrzeb uczestników zajęć, charakter ich pracy, znaczący poziom wiedzy praktycznej
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
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uczestników studiów. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia zajęć w taki sposób, by ich poziom i stopień
zawansowania był dostosowany do potrzeb słuchaczy.
Sposób realizacji zamówienia:
• Przygotowanie autorskich materiałów dydaktycznych w formie pdf – przesłanie ich e-mailem do biura projektu w celu
powielenia dla uczestników studiów nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Prawa autorskie majątkowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Przeprowadzenie zajęć w ramach każdej z edycji podczas trzech lub czterech dni zjazdowych w dwa lub trzy weekendy
(sobota, niedziela), przy czym w jednym dniu liczba godzin zajęć nie przekroczy 4.
• Badanie końcowe, które dokonuje podsumowania osiągniętych celów edukacyjnych – pod koniec zajęć.
• Zaliczenie przedmiotu – zaliczenie z oceną.
Termin zakończenia zajęć - najpóźniej 11.05.2020 r., ale szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu umowy.
Cele realizacji zamówienia:
• zdobycie wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na pograniczu Polski i Ukrainy, co jest istotne z
uwagi na sytuację geopolityczną obu krajów i płynące stąd wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
(m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne, w tym w cyberprzestrzeni, ruchy migracyjne);
• podniesienie kompetencji i efektywności działania kadry kierowniczej służb granicznych i celnych Polski i Ukrainy na
granicy polsko-ukraińskiej z jednostek wskazanych w niniejszym opisie;
Seminaria powinny być przeprowadzone przez trenerów (specjalistów - praktyków) z doświadczeniem zawodowym.
Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanych trenerów;
- przeprowadzenia zajęć, opracowania i utrwalenia programu warsztatów zgodnie z przedstawionym planem i
harmonogramem przez Zamawiającego (plan zajęć);
- opracowania, utrwalenia i udostępnienia określonym przez Zamawiającego uczestnikom materiałów dydaktycznych w
zakresie objętym przedmiotem tych zajęć;
- prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych na wzorach Zamawiającego, tj. dzienników zajęć, list obecności
podpisywanych przez uczestników podczas każdego dnia zajęć, protokołów potwierdzających odbiór materiałów
dydaktycznych, testów sprawdzających wiedzę uczestników itp.;
- przygotowania syllabusa zajęć zgodnie przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
- przeprowadzenia, po zakończeniu zajęć badania końcowego każdego uczestnika, które dokonuje podsumowania
osiągniętych celów edukacyjnych,
- zaliczenia w formie obrony pracy dyplomowej.
Inne informacje:
1. Zatrudnienie Wykonawcy będzie na podstawie umowy zlecenie.
2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia. W ramach otrzymanego wynagrodzenia
wykładowca sam pokrywa koszt noclegu podczas zjazdu, całodniowe wyżywienie, dojazdu na miejsce oraz inne koszty
związane z realizacją usługi.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia,
po przedłożeniu i podpisaniu protokołu odbioru oraz ewidencji czasu pracy przez obie Strony i wystawieniu rachunku do
umowy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowego rachunku.

Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
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dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem .
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019
OFERTA WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy*……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….….…..
Adres siedziby ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr tel. - .................................................................................., Nr fax - ................................................................................
E-mail: ................................................................................http://www.………………………….......….........................................
NIP - ........................................................................................., REGON - …………………………………………………………..…………..…
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………………..
dla
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
16
INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA :
mikro przedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo
duże przedsiębiorstwo
Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch edycji studiów

podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby realizacji projektu
"Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk
transborder regions".

 DLA CZĘŚCI 1 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Administrowanie bezpieczeństwem” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development of
security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions":
Elementy składające się na całość usługi

1

Cena netto
za 1
godzinę
zajęć (zł)
2

Cena
Liczba
brutto za 1
godzin
godzinę
zajęć (zł)
3
4
Sposób obliczenia:

Wartość
netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT
(zł)

Wartość
brutto
(zł)

5
=2x4

6

7
=5x6

8
=5+7

Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Administrowanie
bezpieczeństwem” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach
projektu "Cooperation of Universities
supporting the development of security
and crisis management of the Lublin and
Lutsk transborder regions"

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 1 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
1) doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty w zakresie administracji w wojsku RP i doświadczenie w pracy na
stanowisku kierowniczym w administracji publicznej (urząd wojewódzki, urząd marszałkowski);
16

Zaznaczyć właściwe

Dział Zamówień Publicznych
2) co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w zakresie bezpieczeństwa narodowego w
szkole wyższej;
3) doświadczenie w praktycznej aktywności lub współpracy z instytucjami bezpieczeństwa na zasadzie udziału w
projektach badawczo-dydaktycznych (oficer wojska RP, udział w misjach NATO).
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 1 posiada wykształcenie wyższe
wojskowe, oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ.
Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 1 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
 DLA CZĘŚCI 2 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Analiza bezpieczeństwa obiektu publicznego” na
studiach podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the
development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions":
Elementy składające się na całość usługi

1

Cena netto
za 1
godzinę
zajęć (zł)
2

Cena
Liczba
brutto za 1
godzin
godzinę
zajęć (zł)
3
4
Sposób obliczenia:

Wartość
netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT
(zł)

Wartość
brutto
(zł)

5
=2x4

6

7
=5x6

8
=5+7

Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Analiza bezpieczeństwa
obiektu publicznego” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach
projektu "Cooperation of Universities
supporting the development of security
and crisis management of the Lublin and
Lutsk transborder regions"

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 2 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
1) doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty w zakresie bezpieczeństwa państwa, doświadczenie w pracy na
stanowisku kierowniczym w jednostce specjalnej policji lub wojska i organizacji NGO działającej w obszarze
bezpieczeństwa (kierownictwo jednostkami specjalnymi AT)
2) co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w zakresie bezpieczeństwa narodowego w
szkole wyższej
3) doświadczenie w praktycznej aktywności lub współpracy z instytucjami bezpieczeństwa MSW na zasadzie udziału w
projektach badawczo-dydaktycznych.
.
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 2 posiada wykształcenie wyższe
17
politologiczne i/lub wojskowe , oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ.
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Niewłaściwe skreślić.
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Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 2 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
 DLA CZĘŚCI 3 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Armia w systemie bezpieczeństwa” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development of
security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions":
Elementy składające się na całość usługi

1

Cena netto
za 1
godzinę
zajęć (zł)
2

Cena
Liczba
brutto za 1
godzin
godzinę
zajęć (zł)
3
4
Sposób obliczenia:

Wartość
netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT
(zł)

Wartość
brutto
(zł)

5
=2x4

6

7
=5x6

8
=5+7

Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Armia w systemie
bezpieczeństwa” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach
projektu "Cooperation of Universities
supporting the development of security
and crisis management of the Lublin and
Lutsk transborder regions"

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 3 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
1) co najmniej stopień doktora,
2) doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty w zakresie spraw kadrowych w wojsku RP, doświadczenie w pracy
na stanowisku kierowniczym co najmniej na poziomie w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym (wyższy oficer wojska
RP)
3) co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w zakresie bezpieczeństwa narodowego w
szkole wyższej
4) doświadczenie w praktycznej aktywności lub współpracy z instytucjami bezpieczeństwa na zasadzie udziału w
projektach badawczo-dydaktycznych (wyższy oficer wojska RP).
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 3 posiada wykształcenie wyższe w
obszarze nauk społecznych i wojskowe, oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ.
Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 3 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
 DLA CZĘŚCI 4 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Gry strategiczne” na studiach podyplomowych
prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis
management of the Lublin and Lutsk transborder regions":
Elementy składające się na całość usługi

Cena netto
za 1

Cena
brutto za 1

Liczba
godzin

Wartość
netto

Stawka
podatku

Wartość
podatku VAT

Wartość
brutto
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1

godzinę
zajęć (zł)
2

godzinę
zajęć (zł)
3
4
Sposób obliczenia:

(zł)

VAT

(zł)

(zł)

5
=2x4

6

7
=5x6

8
=5+7

Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Gry strategiczne” na
studiach podyplomowych prowadzonych
w ramach projektu "Cooperation of
Universities supporting the development
of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions"

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 4 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
a) co najmniej stopień doktora,
b) doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty w zakresie studiów strategicznych, doświadczenie
międzynarodowe w pracy na stanowisku kierowniczym w wojsku (wyższy oficer wojska RP, udział w misjach NATO)
c) co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w zakresie bezpieczeństwa narodowego w
szkole wyższej
d) doświadczenie w praktycznej aktywności i współpracy z wojskowymi instytucjami bezpieczeństwa na zasadzie
udziału w projektach badawczo-dydaktycznych (wyższy oficer wojska RP).
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 4 posiada wykształcenie wyższe
wojskowe oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ.
Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 4 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
 DLA CZĘŚCI 5 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Współpraca służb, instytucji, straży” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development of
security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions":
Elementy składające się na całość usługi

1

Cena netto
za 1
godzinę
zajęć (zł)
2

Cena
Liczba
brutto za 1
godzin
godzinę
zajęć (zł)
3
4
Sposób obliczenia:

Wartość
netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT
(zł)

Wartość
brutto
(zł)

5
=2x4

6

7
=5x6

8
=5+7

Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Współpraca służb,
instytucji, straży” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach
projektu "Cooperation of Universities
supporting the development of security
and crisis management of the Lublin and
Lutsk transborder regions"

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
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(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 5 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
1) czynny pracownik i doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty w zakresie podstaw prawnych i strategicznej
współpracy służb mundurowych, aktualne zatrudnienie na stanowisku kierowniczym w wojsku (oficer ŻW)
2) co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w zakresie bezpieczeństwa narodowego w
uniwersytecie
3) doświadczenie w praktycznej aktywności i współpracy z instytucjami bezpieczeństwa na zasadzie udziału w
projektach badawczo-dydaktycznych (wojsko, policja lub straż graniczna).
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 5 posiada wykształcenie wyższe
prawnicze i wojskowe, oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ.
Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 5 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
 DLA CZĘŚCI 6 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Logistyka i organizacja centrum kryzysowego” na
studiach podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the
development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions":
Elementy składające się na całość usługi

1

Cena netto
za 1
godzinę
zajęć (zł)
2

Cena
Liczba
brutto za 1
godzin
godzinę
zajęć (zł)
3
4
Sposób obliczenia:

Wartość
netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT
(zł)

Wartość
brutto
(zł)

5
=2x4

6

7
=5x6

8
=5+7

Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Logistyka i organizacja
centrum kryzysowego” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach
projektu "Cooperation of Universities
supporting the development of security
and crisis management of the Lublin and
Lutsk transborder regions"

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 6 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
a) doświadczenie w pracy na stanowisku w zakresie bezpieczeństwa państwa, doświadczenie w pracy na stanowisku
kierowniczym i operacyjnym w wojsku, organizacji wojskowej i NGO działającej w obszarze logistyki bezpieczeństwa
RP (oficer WP)
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b) doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w zakresie bezpieczeństwa narodowego w szkole wyższej lub ma
doświadczenie w regularnym szkoleniu służb mundurowych (wojsko, policja, straże)
c) doświadczenie w praktycznej aktywności i współpracy z instytucjami bezpieczeństwa na zasadzie udziału w
projektach badawczo-dydaktycznych (wojsko RP).
.
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 6 posiada wykształcenie wyższe i/lub
18
wojskowe , oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ.
Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 6 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
 DLA CZĘŚCI 7 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Mapa zagrożeń i ich rozpoznawanie” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development of
security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions":
Elementy składające się na całość usługi

1

Cena netto
za 1
godzinę
zajęć (zł)
2

Cena
Liczba
brutto za 1
godzin
godzinę
zajęć (zł)
3
4
Sposób obliczenia:

Wartość
netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT
(zł)

Wartość
brutto
(zł)

5
=2x4

6

7
=5x6

8
=5+7

Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Mapa zagrożeń i ich
rozpoznawanie” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach
projektu "Cooperation of Universities
supporting the development of security
and crisis management of the Lublin and
Lutsk transborder regions"

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 7 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
1) doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty w zakresie administracji, doświadczenie w pracy na stanowisku
kierowniczym w służbach bezpieczeństwa państwa (wyższy oficer ABW),
2) co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w zakresie bezpieczeństwa narodowego w
uniwersytecie,
3) doświadczenie w praktycznej aktywności i współpracy z instytucjami bezpieczeństwa na zasadzie udziału w
projektach badawczo-dydaktycznych (wyższy oficer ABW).
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 7 posiada wykształcenie wyższe
19
politologiczne i/lub prawnicze , oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ.

18
19

Niewłaściwe skreślić.
Niewłaściwe skreślić.

Dział Zamówień Publicznych
Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 7 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
 DLA CZĘŚCI 8 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Zarządzanie zasobami ludzkimi i ryzykiem
personalnym” na studiach podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities
supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions":
Elementy składające się na całość usługi

1

Cena netto
za 1
godzinę
zajęć (zł)
2

Cena
Liczba
brutto za 1
godzin
godzinę
zajęć (zł)
3
4
Sposób obliczenia:

Wartość
netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT
(zł)

Wartość
brutto
(zł)

5
=2x4

6

7
=5x6

8
=5+7

Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Zarządzanie zasobami
ludzkimi i ryzykiem personalnym” na
studiach podyplomowych prowadzonych
w ramach projektu "Cooperation of
Universities supporting the development
of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions"

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 8 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
1) doświadczenie w pracy na stanowisku czynnego specjalisty w zakresie zasobów personalnych, doświadczenie w
pracy na stanowisku kierowniczym w policji (oficer, co najmniej podinspektor),
2) co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w zakresie bezpieczeństwa narodowego w
szkole wyższej
3) doświadczenie w praktycznej aktywności i współpracy z instytucjami bezpieczeństwa na zasadzie udziału w
projektach badawczo-dydaktycznych (oficer policji, CBŚ).
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 8 posiada wykształcenie wyższe w
obszarze nauk społecznych (psychologia), oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ.
Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 8 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
 DLA CZĘŚCI 9 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Zagrożenia i kryzysy w cyberprzestrzeni” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development of
security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions":
Elementy składające się na całość usługi

Cena netto
za 1
godzinę
zajęć (zł)

Cena
brutto za 1
godzinę
zajęć (zł)

Liczba
godzin

Wartość
netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT
(zł)

Wartość
brutto
(zł)

Dział Zamówień Publicznych
1

2

3
4
Sposób obliczenia:

5
=2x4

6

7
=5x6

8
=5+7

Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Zagrożenia i kryzysy w
cyberprzestrzeni” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach
projektu "Cooperation of Universities
supporting the development of security
and crisis management of the Lublin and
Lutsk transborder regions"

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 9 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
1) doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty w zakresie administracji bezpieczeństwem, międzynarodowe
doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej i instytucji państwowej (spółka
skarbu państwa) w obszarze cyberprzestrzeni,
2) co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w zakresie bezpieczeństwa narodowego w
szkole wyższej,
3) doświadczenie w praktycznej aktywności i współpracy z instytucjami bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni na zasadzie
udziału w projektach badawczo-dydaktycznych (oficer wojska RP lub policji).
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 9 posiada wykształcenie wyższe
politologiczne, oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ.
Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 9 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
 DLA CZĘŚCI 10 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Zagrożenia asymetryczne” na
studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development of
security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions":
Elementy składające się na całość usługi

1

Cena netto
za 1
godzinę
zajęć (zł)
2

Cena
Liczba
brutto za 1
godzin
godzinę
zajęć (zł)
3
4
Sposób obliczenia:

Wartość
netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT
(zł)

Wartość
brutto
(zł)

5
=2x4

6

7
=5x6

8
=5+7

Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Zagrożenia
asymetryczne” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach
projektu "Cooperation of Universities
supporting the development of security
and crisis management of the Lublin and
Lutsk transborder regions"

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)

Dział Zamówień Publicznych
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 10 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
1) doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty w zakresie studiów strategicznych, doświadczenie w pracy na
stanowisku kierowniczym w wojsku, w tym udział w zagranicznych misjach wojskowych (wyższy oficer wojska RP)
2) co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w zakresie bezpieczeństwa narodowego w
szkoły wyższej
3) doświadczenie w praktycznej aktywności i współpracy z instytucjami bezpieczeństwa na zasadzie udziału w
projektach badawczo-dydaktycznych (wojsko, policja lub straż graniczna).
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 10 posiada wykształcenie wyższe
20
wojskowe , oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ.
Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 10 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
 DLA CZĘŚCI 11 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Media i zarządzanie informacją” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development of
security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions":
Elementy składające się na całość usługi

1

Cena netto
za 1
godzinę
zajęć (zł)
2

Cena
Liczba
brutto za 1
godzin
godzinę
zajęć (zł)
3
4
Sposób obliczenia:

Wartość
netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT
(zł)

Wartość
brutto
(zł)

5
=2x4

6

7
=5x6

8
=5+7

Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Media i zarządzanie
informacją” na studiach podyplomowych
prowadzonych w ramach projektu
"Cooperation of Universities supporting
the development of security and crisis
management of the Lublin and Lutsk
transborder regions"

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 11 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
1) wykształcenie wyższe politologiczne,

20

Niewłaściwe skreślić.

Dział Zamówień Publicznych
2) doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty w zakresie mediów, doświadczenie w pracy w radiu, TV lub prasie
(czynny pracownik instytucji medialnych)
3) co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w zakresie mediów w szkole wyższej
4) doświadczenie w praktycznej aktywności i współpracy z instytucjami bezpieczeństwa na zasadzie udziału w obsłudze
wydarzeń lub w projektach medialnych (wojsko, policja, straż graniczna).
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 11 posiada wykształcenie wyższe
politologiczne, oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ.
Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 11 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
 DLA CZĘŚCI 12 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Ochrona dziedzictwa narodowego” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development of
security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions":
Elementy składające się na całość usługi

1

Cena netto
za 1
godzinę
zajęć (zł)
2

Cena
Liczba
brutto za 1
godzin
godzinę
zajęć (zł)
3
4
Sposób obliczenia:

Wartość
netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT
(zł)

Wartość
brutto
(zł)

5
=2x4

6

7
=5x6

8
=5+7

Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Ochrona dziedzictwa
narodowego” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach
projektu "Cooperation of Universities
supporting the development of security
and crisis management of the Lublin and
Lutsk transborder regions"

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 12 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
1) specjalista w zakresie administracji, doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej
(instytucja na poziomie wojewódzkim)
2) co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w zakresie bezpieczeństwa narodowego w
szkole wyższej
3) doświadczenie w praktycznej aktywności i współpracy z instytucjami bezpieczeństwa na zasadzie udziału w
projektach społecznych.
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 12 posiada wykształcenie wyższe
21
humanistyczne (historia lub historia sztuki) , oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ.

21

Niewłaściwe skreślić.

Dział Zamówień Publicznych
Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 12 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
 DLA CZĘŚCI 13 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Operacyjne działania wywiadowcze” w ramach
studiach podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the
development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions":
Elementy składające się na całość usługi

1

Cena netto
za 1
godzinę
zajęć (zł)
2

Cena
Liczba
brutto za 1
godzin
godzinę
zajęć (zł)
3
4
Sposób obliczenia:

Wartość
netto
(zł)

Stawka
podatku
VAT

Wartość
podatku VAT
(zł)

Wartość
brutto
(zł)

5
=2x4

6

7
=5x6

8
=5+7

Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Operacyjne działania
wywiadowcze” w ramach studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach
projektu "Cooperation of Universities
supporting the development of security
and crisis management of the Lublin and
Lutsk transborder regions"

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 13 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
1) specjalista w zakresie służb specjalnych, doświadczenie operacyjne i w pracy na stanowisku kierowniczym w
wojsku, straży granicznej, służbach specjalnych (wywiad i kontrwywiad)
2) co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w zakresie bezpieczeństwa narodowego
w uniwersytecie
3) międzynarodowe doświadczenie w praktycznej aktywności i współpracy z instytucjami bezpieczeństwa na
zasadzie udziału w projektach badawczych, dydaktycznych i operacyjnych, w tym z zakresu wywiadu
gospodarczego (wojsko, policja lub straż graniczna).
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 13 posiada wykształcenie wyższe lub
22
wojskowe, inżynierskie (co najmniej pułkownik) , oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ.
Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 13 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
 DLA CZĘŚCI 14 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Polityka bezpieczeństwa RP” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation of Universities supporting the development of
security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions":
Elementy składające się na całość usługi

22
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Cena netto

Cena

Liczba

Wartość

Stawka

Wartość

Wartość

Dział Zamówień Publicznych

1

za 1
godzinę
zajęć (zł)
2

brutto za 1
godzin
godzinę
zajęć (zł)
3
4
Sposób obliczenia:

netto
(zł)

podatku
VAT

podatku VAT
(zł)

brutto
(zł)

5
=2x4

6

7
=5x6

8
=5+7

Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Polityka bezpieczeństwa
RP” na studiach podyplomowych
prowadzonych w ramach projektu
"Cooperation of Universities supporting
the development of security and crisis
management of the Lublin and Lutsk
transborder regions":

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 14 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
1) co najmniej stopień doktora
2) specjalista w zakresie studiów strategicznych RP, doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach
zajmujących się bezpieczeństwem państwa, posiadanie certyfikatów z zakresu problematyki bezpieczeństwa
państwa
3) co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć w zakresie bezpieczeństwa narodowego w
szkole wyższej
4) doświadczenie w praktycznej aktywności i współpracy z instytucjami bezpieczeństwa na zasadzie udziału w
projektach badawczo-dydaktycznych i operacyjnych (instytucie publiczne i prywatne, w tym wojsko RP).
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 14 posiada wykształcenie wyższe z
23
obszaru nauk o bezpieczeństwie , oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ.
Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 14 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
 DLA CZĘŚCI 15 Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „Seminarium dyplomowe dla grupy polsko-ukraińskiej
w zakresie bezpieczeństwa Państwa” na studiach podyplomowych prowadzonych w ramach projektu "Cooperation
of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder
regions":
Elementy składające się na całość usługi

1
Usługa przeprowadzenia zajęć
dydaktycznych „Seminarium dyplomowe
dla grupy polsko-ukraińskiej w zakresie
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Niewłaściwe skreślić.
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5
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7
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8
=5+7

Dział Zamówień Publicznych
bezpieczeństwa Państwa” na studiach
podyplomowych prowadzonych w ramach
projektu "Cooperation of Universities
supporting the development of security
and crisis management of the Lublin and
Lutsk transborder regions"

Cena ofertowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………...……............................…………..………………..…….. zł,
(słownie:...................................................................................................................................................................................... zł)
Stawka podatku VAT: ……………………………….. %
Wartość podatku VAT…………………………………….………………...................……….……………………………………………..………..…..........…... zł,
Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………………………………….............................…………..……….….. zł,
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... zł)
Oświadczam/-y, że:
osobą pełniącą funkcję trenera/wykładowcy skierowaną przez Wykonawcę do realizacji usługi w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych w części 15 będzie ……………………………………………………….. (podać imię i nazwisko). Osoba ta posiada:
a) native speaker języka ukraińskiego z dobrą znajomością języka polskiego
b) co najmniej stopień doktora
c) specjalista w zakresie transgranicznej problematyki zarządzania w służbach mundurowych, zwłaszcza Ukrainy i Polski
d) międzynarodowe publikacje i odczyty konferencyjne z zakresu prawa lub polityki w służbach mundurowych
e) co najmniej 2-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć seminaryjnych w uniwersytecie
f) promotor prac dyplomowych na poziomie studiów I, II stopnia i studiów podyplomowych, conajmniej 30
wypromowanych studentów.
Ponadto oświadczamy, iż ww. osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia w części 15 posiada wykształcenie wyższe z
24
obszaru nauk społecznych (prawne i/lub politologiczne) , oraz uprawnienia wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale V
SIWZ.
Doświadczenie osób (personelu Wykonawcy) wyznaczonych do realizacji zamówienia” w części 15 tj. łączny wymiar
posiadanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach stacjonarnych i/lub niestacjonarnych i/lub podyplomowych,
w zakresie tematycznym danej części mierzonego w latach wynosi: ……………………………………………… lat;
UWAGA!
Zamawiający dopuszcza, aby zajęcia w części 4 i w części 10 z różnych zakresów tematycznych były prowadzone przez tego samego
trenera, w pozostałych częściach nie ma takiej możliwości.

1. Inne informacje niezbędne do uzyskania dostępu do JEDZ: ……………………………………………………………………………………………….
2. Oświadczamy, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz czynniki
cenotwórcze związane z realizacją zamówienia.
3. Zapewniamy spełnienie wszystkich wymagań dotyczących realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem pn. Opis
przedmiotu zamówienia.
4. Zamówienie wykonamy samodzielnie/ wykonanie następujących zadań powierzymy podwykonawcom:*
Lp.

Firma podwykonawcy

Część zamówienia,
podwykonawcy**

jaka

zostanie

powierzona

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka
zostanie powierzona podwykonawcy

1

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na wymienionych w
niej warunkach.
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Niewłaściwe skreślić.

Dział Zamówień Publicznych
8. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ pn. Wzór umowy.
9. Wadium wymagane w kwocie ................................... zostało przez nas wniesione w dniu ............................., w
następującej formie: ………………………….....................................................................................................................................
10. W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy Pzp, wadium wniesione w formie pieniądza
zostanie zwrócone Wykonawcy na następujący numer rachunku bankowego:
…………..……..............................................................................................................................................................................
11. Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2016 r. poz. 352) i pozwolą na to przekazane
dane identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych
oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
13. Komplet składanych dokumentów stanowią następujące pozycje:
1)……………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
* niepotrzebne skreślić
** wypełnić jeżeli dotyczy

Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
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dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem .
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Dział Zamówień Publicznych
Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,
NIP - ..........................................................................................., REGON - ..........................................................................,
Reprezentowany przez : ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.
Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa
i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the
development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions", oświadczam/-my, co
następuje:
☐
☐

Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;
Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:
1) nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..;
2) nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..;
(rozszerzyć listę w razie potrzeby)
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
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dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem .
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Dział Zamówień Publicznych

Załącznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions"

Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,
NIP - ..........................................................................................., REGON - ..........................................................................,
Reprezentowany przez : ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)




oświadczam, iż wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności (w przypadku wydania wyroku lub decyzji).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp przedstawiamy
w załączeniu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
27
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem .
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions"

Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,
NIP - ..........................................................................................., REGON - ..........................................................................,
Reprezentowany przez : ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczam, że nie orzeczono wobec podmiotu, który reprezentuję środka zapobiegawczego w postaci zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne.

Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
28
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem .
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Dział Zamówień Publicznych

Załącznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p221/006/2019
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach dwóch
edycji studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarzadzania granicą z podziałem na części na potrzeby
realizacji projektu "Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the
Lublin and Lutsk transborder regions"

Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445)
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,
NIP - ..........................................................................................., REGON - ..........................................................................,
Reprezentowany przez : ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Informuję, że podmiot, który reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).

Zamawiający podkreśla, że dokument należy sporządzić elektronicznie i opatrzeć go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokumenty należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
29
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem .
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Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1320 ze zm.) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

