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Katowice, dnia  09.07.2020r. 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI    

ul. Bankowa 12, 40- 007 Katowice 

NIP 6340197134;   

REGON 000001347 

Tel. 32 359 19 24,  

L.dz. DZP.381.027.2020.UGS 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej 

kwoty określonej w przepisie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych (poniżej 750 000,00 

euro) p.n. . „Przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego” nr spr. DZP.381.027.2020.UGS. 

 

1. Niniejsze postępowanie jest współfinansowane z Projektu: „UŚ accessible – Ułatwienie nawigacji na 

Uniwersytecie Śląskim dla cudzoziemców”. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt 

pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej  i potencjału instytucji w przyjmowaniu 

osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku                             

o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18. 

2. Przedmiotem zamówienia jest  organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje                 

w zakresie znajomości języka angielskiego, zwana dalej szkoleniem, zajęciami) oraz wystawienie 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

3. Szkolenia odbywać się będą online. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia 

szkolenia na stacjonarną. 

4. Wykonawca przeprowadzi zajęcia w następującej liczbie godzin: 

 

Opis szkolenia 

 

Ilość godzin i grup 

Przeprowadzenie szkolenia z 

języka angielskiego 

 30 godzin lekcyjnych*/ na grupę 

 5 grup/ 50 osób 

 1 grupa = max 10 osób 

 Łącznie Wykonawca zrealizuje 150 godzin szkoleniowych  

(30 godzin x 5 grup). 

 

*Każda grupa powinna zrealizować 30 godzin szkoleń (2 dni w tygodniu, po 2h każdy dzień). 

**Godzina szkoleniowa oznacza godzinę „lekcyjną” – 45 minut. 
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5. Celem szkolenia jest: podniesienie kompetencji pracowników administracyjnych UŚ w zakresie znajomości 

języka angielskiego (nauka od podstaw). 

6. Szkolenie skierowane jest do: pracowników administracyjnych UŚ, bezpośrednio związanych z obsługą 

cudzoziemców. W szkoleniach mogą uczestniczyć jedynie uczestnicy projektu. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. 

8. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9 - Usługi szkoleniowe. 

9. Wymagany termin realizacji zamówienia: Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w terminie                                  

od daty zawarcia umowy do 07.08.2020r. 

10. Miejsce realizacji zamówienia: Szkolenia odbywać się będą online. Wykonawca zapełni wszystkie potrzeby 

związane z organizacją szkoleń online. Uczestnicy będą korzystać z sprzętu dostępnego na Uniwersytecie 

Śląskim lub z własnych urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia 

szkolenia na stacjonarną. W przypadku zajęć stacjonarnych Zamawiający zapewnia miejsce do realizacji 

szkolenia. 

 

 

Zamawiający informuje, iż zamówienie zostało udzielone w dn. 06.07.2020r., Wykonawcy L2 Language 

Consulting sp. z o.o. ul. Marszałkowska 8/17, 00-590 Warszawa,   za kwotę 9.600,00 zł. 

       

 

               mgr Justyna Rutkowska- Zawada                                                                                       mgr Kalina Rożek 

Z-ca Przewodniczącego  Komisji Przetargowej                                                               Przewodniczący Komisji Przetargowej 


