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Załącznik nr 1b do SIWZ 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p214/17/2020 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 214 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  Usługa przeprowadzenia egzaminu i certyfikacji dla studentów 

KUL w podziale na części w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II". 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 2  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminu, oraz wydanie certyfikatu w terminie do 21 dni od dnia 
podpisania umowy, w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”. Zamawiana usługa dotyczyć będzie podanych poniżej tematów wraz z 
planowaną liczbą uczestników: 

LP. Nazwa szkolenia liczba 

1 

Mediacje sądowe i pozasądowe 
Ramowy program szkolenia: 

 
1. Komunikacja interpersonalna 
2. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiazywania konfliktów 
3. Negocjacje 
4. Wprowadzenie do mediacji 
5. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego 
6. Kompetencje i rola w zawodzie mediatora 
7. Rodzaje mediacji i ich specyfika- obszary 

a. Mediacje Rodzinna 
b. Mediacje Gospodarcza 
c. Mediacje Transgraniczne 
d. Mediacje w postępowaniu w sprawach nieletnich 
e. Mediacje w postępowaniu cywilnym i pracowniczym 
f. Mediacje w postępowaniu karnym 
g. Kwalifikacje mediatorów 
h. Mediacje – ramy prawne 

8. Wzory dokumentów – przepisy prawa 
9. Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu mediacji  

 

18 osób 

 
Uczestnicy Zajęć: 
Uczestnikami egzaminów będą studenci/tki biorący udział w szkoleniach w ramach projektu „Zintegrowany Program 
Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” 
współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Cele realizacji zamówienia: 
Celem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminu, oraz wydanie certyfikatu (po jednym dla każdego z uczestników 
egzaminu z uzyskanym pozytywnym wynikiem). A także kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dla zamawiającego 
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Miejsce realizacji zamówienia: 
Egzamin będzie przeprowadzony w trybie zdalnym lub stacjonarnym (online za pomocą narzędzi udostępnionych przez 
wykonawcę np. platforma egzaminacyjna, bezpłatny komunikator). W przypadku gdy studenci będą mogli uczestniczyć w 
zajęciach w sposób stacjonarny egzamin odbędzie się w salach wykładowych KUL w Lublinie/Stalowej Woli udostępnionych 
przez zamawiającego nieodpłatnie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru formy egzaminu (stacjonarna lub online), 
oraz podział uczestników na liczbę grup wraz z ustaleniem harmonogramu odbycia się wyżej wymienionych egzaminów. 
  
Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. posiadania doświadczenia w przeprowadzeniu minimum 30 egzaminów z powyższego tematu i/lub zakresu mediacji 
2. przygotowania egzaminu pod względem merytorycznym zbieżnym z zakresem tematycznym szkolenia wykazanym 

powyżej 
3. zapewnienia podejścia do egzaminu zewnętrznego umożliwiającego zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zgodnym z zakresem programu; 
4. zapewnienia wydania certyfikatów potwierdzających nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie 

zgodnym z zakresem programu dla osób, które pomyślnie zdadzą egzamin (minimalny zakres certyfikatu powinien 
zawierać: Nazwę jednostki certyfikującej, Imię i Nazwisko uczestnika egzaminu który uzyskał wynik pozytywny, tytuł 
z jakiego był przeprowadzany egzamin, datę i miejsce wydania certyfikatu, stosowne pieczęcie, a także podpisy) wraz 
z suplementem (suplement powinien zawierać: Imię i Nazwisko uczestnika, zakres tematyczny egzaminu 
potwierdzającego kompetencje, stosowne pieczęcie, a także podpisy) 

5. wykonawca zapewni egzaminatora który ma co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w szkoleniu  i/lub 
egzaminowaniu w podanym temacie lub zakresu mediacji. 

6. umożliwienia nieodpłatnie jednego podejścia do egzaminu dla osób którym nie udało się zakończyć egzaminu z 
wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie. 

7. wykonawca zapewni niezbędne narzędzia do przeprowadzenia egzaminu w przypadku: 
a. gdy egzaminy odbywały będą się stacjonarnie tj. komputery z odpowiednim oprogramowaniem niezbędnym do 

przeprowadzenia egzaminu, udostępni platformę egzaminacyjną 
b. gdy egzaminy odbywały będą się zdalnie tj. bezpłatne komunikatory, udostępni platformę egzaminacyjną 

 
 
 

 


