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Załącznik nr 8 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
 1. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania narzędzi do przeprowadzenia dwukrotnego 
badania posiadanych kompetencji 4088 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w postaci 
raportu w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
 
Zakres usługi: 
Badanie kompetencji 4088 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczących w oferowanych 
w ramach projektu formach wsparcia na: 
- Wydziale Chemii kierunki: Chemia i Toksykologia Sądowa, Chemia Medyczna, Chemia 
- Wydziale Filologicznym kierunki: Publikowanie sieciowe i cyfrowe, Filologia polska, Filologia, 
Komunikacja wizerunkowa, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
- Wydziale Fizyki i Astronomii kierunek Informatyka stosowania i systemy pomiarowe 
- Wydziale Matematyki i Informatyki kierunki: Informatyka, Matematyka, Indywidualne Studia 
Matematyczno-Informatyczne, 
- Wydziale Nauk Biologicznych kierunki: Biologia, Genetyka i biologia eksperymentalna, Mikrobiologia, 
Biologia człowieka, Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, Międzywydziałowe studium ochrony 
środowiska 
- Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych kierunki: Historia, Kulturoznawstwo, 
Militarioznawstwo, Historia w przestrzeni publicznej, Pedagogika, Pedagogika specjalna  
- Wydziale Biotechnologii kierunki: Biotechnology, Biotechnologia 
- Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska kierunki: Geologia, Inżynieria Geologiczna, 
Ochrona środowiska, Geografia, Gospodarka przestrzenna 
- Wydziale Nauk Społecznych (WNS) kierunek Global Communication 
- Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii kierunek LLM International and European Law 
zgodnie z Załącznikiem nr 1. 
Liczba studentów objętych badaniem może ulec zmniejszeniu.  
 
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
73110000-6 usługi badawcze  
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 
 
1.1 Celem zamówienia jest:  
- uzyskanie wiedzy na temat poziomu posiadanych przez studentów wybranych kompetencji „przed” 
udziałem w szkoleniu/warsztacie oraz „po” 
- analiza uzyskanych wyników testów „przed” i „po” oraz opracowanie raportu efektywności dla 
każdego rodzaju wsparcia 
 
1.2 Usługa obejmuje:  
a) przeprowadzenie konsultacji merytorycznych w jednostkach Zamawiającego, z wskazanymi 
ekspertami w zakresie opracowania narzędzi badania poniższych kompetencji: 

- przedsiębiorczości,  
- komunikacji, w tym umiejętność pracy w grupie,  
- społecznych i interpersonalnych, 
- informatycznych, w tym wyszukiwanie informacji 
- zawodowych 
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- językowych 
- analitycznych 
- kognitywnych 

b) opracowanie i dostarczenie narzędzi w postaci testów (przed/po) dedykowanych do 
poszczególnych szkoleń, dla każdego profilu kompetencji i odpowiednich dla nich wskaźników, 
zgodnie z złącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy 
c) dostarczenie niezbędnych instrukcji obsługi testów,  
d) sporządzenie w wersji elektronicznej i papierowej raportu, zawierającego: 
- opis metodologii badania wraz z przedstawieniem zastosowanych metod i narzędzi badawczych 
- zestawienie raportów indywidualnych i grupowych osób, które wzięły udział w badaniu, 
w odniesieniu do poszczególnych kompetencji 
e) wsparcie konsultantów, przez cały okres trwania umowy, odpowiedzialnych za całość realizacji 
zamówienia po stronie Wykonawcy, współpracujących ze wskazanymi pracownikami Zamawiającego.  
 
2. Okres realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2022r. zgodnie z harmonogramem 
działań stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy 
 
  


