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Załącznik nr 1c 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 3  

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 

Specjalista ds. jakości i audytu wewnętrznego 
Ramowy program szkolenia: 

 
1. rozwój audytu wewnętrznego, miejsce i rola audytu w organizacji 
2. Niezależność audytora. Zasady etyki zawodowej 
3. Ład organizacyjny. Zarządzanie ryzykiem. System kontroli wewnętrznej 
4. Realizacja procedur audytu. Ocena zgromadzonych dowodów 
5. Sprawozdanie z audytu 
6. Monitoring wyników 
7. Organizacja pracy. Ocena audytu wewnętrznego 
8. Koncepcje zarządzania jakością 
9. Zarządzanie projektami jakościowymi 
10. Intergracja Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP 
11. Narzędzia i techniki zarządzania jakością 
12. Norma 9001:2015 

 

16 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 w formie zdalnej, oraz wydanie certyfikatu (po jednym dla każdego z 
uczestników egzaminu z uzyskanym pozytywnym wynikiem). A także kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dla 
zamawiającego 
 
Miejsce realizacji zamówienia: 
Egzamin będzie przeprowadzony w trybie zdalnym (online za pomocą narzędzi udostępnionych przez wykonawcę np. 
platforma egzaminacyjna, bezpłatny komunikator). 
  
Wykonawca zobowiązuje się do: 
- posiadania doświadczenia w przeprowadzeniu minimum 30 egzaminów z powyższego tematu i/lub zakresu audytu 
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- przygotowania egzaminu pod względem merytorycznym zbieżnym z zakresem tematycznym szkolenia wykazanym powyżej  
- zapewnienia podejścia do egzaminu zewnętrznego umożliwiającego zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabycie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji w zakresie zgodnym z zakresem programu 

- 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)  
- wykonawca zapewni egzaminatora który ma co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w szkoleniu i/lub 
egzaminowaniu w podanym temacie lub zakresu audytu. 
- umożliwienia nieodpłatnie jednego podejścia do egzaminu dla osób którym nie udało się zakończyć egzaminu z wynikiem 
pozytywnym w pierwszym terminie. 

 
 
 

 


