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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 
0800-OP.2300.2.20.2021 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie minimum 90 - minutowego szkolenia e-learningowego  
nt. „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia – ewakuacja w zakładzie pracy” dla pracowników OR KRUS  
w Lublinie, którego celem jest nabycie wiedzy w zakresie rozpoznawania i prawidłowego reagowania na 
występujące zagrożenia w zakładzie pracy. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Realizacja przedmiotu zamówienia – przeprowadzenie szkolenia e-learningowego nt. „Postępowanie  
w sytuacjach zagrożenia – ewakuacja w zakładzie pracy” - polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 
szkolenia on-line z interaktywną prezentacją multimedialną na platformie e-learningowej Wykonawcy, 
udostępnionej Zamawiającemu czasie minimum 90 minut szkoleniowo - dydaktycznych dla około  
55 pracowników OR KRUS w Lublinie zakończonego wydaniem certyfikatów potwierdzających nabycie  
i zweryfikowanie nabytej wiedzy dla uczestników szkolenia w terminie nie dłuższym niż 31 maja 2021 
roku. 
 
Realizacja przedmiotu zamówienia polega na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obejmującym,  
w szczególności: 
charakterystyka zagrożeń zakładu pracy, sposoby postępowania w razie ich wystąpienia: 
- epidemiologiczne (epidemia/pandemia; SARS-CoV-2, COVID-19) 
- pożarowe (zaprószenie ognia w wyniku nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych, awarie) 
- wywołane czynnikami społecznymi (agresywny interesant) 
- budowlane (naruszenie konstrukcji budynku w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych, akty 

wandalizmu) 
- cyberprzestrzeni (podejrzany mail, cyberatak) 
- bombowe (telefoniczny/mailowy alarm bombowy) 
- nieznana/podejrzana przesyłka (list, paczka) 
ewakuacja w zakładzie pracy: 
- warunki zarządzenia ewakuacji 
- organizacja ewakuacji  
- alarmowanie  
- zadania osób odpowiedzialnych za organizację ewakuacji 
- zasady zachowania się osób ewakuowanych 
- oznakowanie ewakuacyjne 

 
Zakres szkolenia obejmuje: 
- utrzymanie i administrowanie szkolenia e-learningowego na Platformie, udostępnionej 

Zamawiającemu, 
- przygotowanie materiałów szkoleniowych do udostępnienia na w/w. Platformie, niezbędnych  

do uruchomienia szkolenia e-learningowego z wykorzystaniem przedmiotowych dokumentów typu 
Instrukcje, Procedury będące w posiadaniu Zamawiającego, 

- materiały szkoleniowe (utwór), o których mowa powyżej zostaną przekazane Zamawiającemu  
z przeniesieniem wszystkich majątkowych praw autorskich i praw zależnych do nich zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.:  Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), co nie będzie mogło stanowić dla Wykonawcy żadnej podstawy  
do dodatkowych roszczeń lub zwiększenia wynagrodzenia; 

- wykonanie dla szkolenia e-learningowego systemu rejestracji i logowania umożliwiającego dostęp  
do szkolenia pracownikom KRUS na platformie, którą dysponuje Wykonawca, 

- przygotowanie na potrzeby szkolenia e-learningowego systemu weryfikacji i potwierdzenia nabytej 
wiedzy przez uczestników szkolenia, 

- wydanie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia dla osób, które pozytywnie zakończą 
szkolenie, po przeprowadzeniu szkolenia zostaną przekazane Zamawiającemu, w formie oryginałów 
oraz potwierdzonych kserokopii, 

- szkolenie zostanie przygotowane przez specjalistę posiadającego odpowiednią wiedzę  
i doświadczenie z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności oraz zarzadzania 
kryzysowego. 

 
Szkolenie będzie miało formę interaktywnej prezentacji multimedialnej. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia przy wykorzystaniu dostępnych 
oprogramowań i aplikacji  takich jak np. platforma Microsoft Teams bez konieczności zakładania konta 
lub Cisco WEBEX nie wymagających instalowania dodatkowego oprogramowania na urządzeniach 
Zamawiającego z połączeniem tylko przez przeglądarkę (zalecana Edge). 

 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
- przygotowania szkolenia przez specjalistę posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie; 
- przygotowania systemu rejestracji i logowania; 
- przygotowania systemu weryfikacji i potwierdzenia nabytej wiedzy; 
- poddaniu weryfikacji Zamawiającego treści przygotowanej prezentacji oraz uwzględnienie  

i naniesienie poprawek i uwag Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed ustalonym terminem 
realizacji; 

- przygotowania i przekazania materiałów: 
- szkoleniowych w wersji papierowej (do samodzielnego pobrania i wydruku) i elektronicznej dla 

każdego uczestnika szkolenia w tym:  
- prezentacji szkoleniowej,  
- ewentualnych materiałów do ćwiczeń z przykładowymi rozwiązaniami,  
- certyfikatów, 
- pozostałych materiałów szkoleniowych oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych. 

 
W związku z realizacją usługi szkoleniowej przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy  danych  
osobowych  uczestników  szkolenia  (imię  i  nazwisko,   adres   e-mail) niezbędnych do realizacji procesu 
szkolenia zrealizowane zostanie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
niezbędnych do procesu realizacji przedmiotu zamówienia, najpóźniej na 3 dni przed ustalonym terminem 
realizacji. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wskazanej ilości uczestników szkolenia. W takim 
przypadku wysokość wynagrodzenia, zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Podstawę do określenia 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie stanowiła cena jednostkowa szkolenia wskazana  
w ofercie Wykonawcy. 
Zamawiający zobowiązuje się jednocześnie do pisemnego informowania Wykonawcy o zaistniałych 
zmianach w przedmiocie i warunkach realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącego pisemnej informacji  
o zmniejszeniu liczby uczestników szkolenia, najpóźniej na 3 dni przed ustalonym terminem realizacji. 
 
Wszelkie koszty realizacji Umowy wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT, określoną w Umowie. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (ryczałtowe) za wykonane usługi na podstawie faktury 
VAT wystawionej po zakończeniu szkolenia. Do faktury Wykonawca dołączy oryginały certyfikatów dla 
uczestników szkolenia, ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dla Zamawiającego oraz 
materiały szkoleniowe. 
 

Wszelkie wątpliwości  związane z organizacją należy konsultować z Kierownikiem Wydziału Ogólnego 
 OR KRUS w Lublinie. 
 
Wymagania Zamawiającego: 
- spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty 

uprawniające go do wykonania przedmiotu zamówienia; 
- posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne  

do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, 
- zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności. 

 
Warunki konieczne:   

 przegotowanie i udostępnienie materiałów szkoleniowych 

 przygotowanie systemu rejestracji i logowania 

 utrzymanie i administrowanie szkolenia 

 przygotowanie systemu weryfikacji i potwierdzenia nabytej wiedzy 

 wydanie certyfikatów potwierdzających pozytywne ukończenie szkolenia 
 

Termin realizacji : 25 - 31 maja 2021 roku  


