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Znak: SO.III.801.3.1.2018                                                                       Załącznik nr 1 do Zapytania 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych 

na kierunku związanym z migracjami międzynarodowymi dla 4 pracowników Oddziału 

ds. Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach. 

2. Zamówienie finansowane będzie z projektu FAMI nr 21/7-2017/OG-FAMI pn. „Podnoszenie 

kwalifikacji personelu zajmującego się obsługą obywateli państw trzecich”. Zamawiający 

unieważni postępowanie w przypadku braku dofinansowania z Funduszy Azylu, Migracji 

i Integracji. 

3. Kierunek studiów: związany z migracjami międzynarodowymi 

4. Liczba uczestników: 4 osoby 

5. Kod CPV - 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego 

6. Wymagania: 

-  nauka trwająca 2 semestry 

-  termin rozpoczęcia studiów – październik 2018 r. 

- zakres merytoryczny studiów powinien obejmować m.in. zagadnienia dotyczące procesów 

migracyjnych, prawa migracyjnego, komunikacji międzykulturowej, rozwiązywania konfliktów 

międzykulturowych; 

 - zajęcia w ramach studiów będą odbywać się w weekendy (sobota – niedziela);  

- zajęcia dydaktyczne w ramach powyższych studiów podyplomowych nie mogą odbywać się 

w większej odległości niż 200 km od siedziby Zamawiającego; 

- absolwenci powinni otrzymać dyplom ukończenia studiów najpóźniej do 30 września 2019r.; 

- muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów 

współfinansowanych z EFS. Zamawiający udostępni Wykonawcy drogą mailową wzór oznakowania 

dokumentów.  

 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

- do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty wykonujące zadania publicznych lub 

niepublicznych szkół wyższych, uprawnione do prowadzenia studiów podyplomowych w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017r. poz. 

2183 z późn. zm.).  
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w kierunku określonym w części postępowania, do której Oferent składa ofertę, na zasadach -  

Oferent musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie przeprowadzania 

studiów podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz być 

uprawnionym zgodnie z art. 8d ww. ustawy do prowadzenia studiów podyplomowych w kierunku 

określonym w części postępowania, do której Oferent składa ofertę; 

- dopuszcza się dołączenie uczestników studiów podyplomowych do grup słuchaczy 

tworzonych przez Oferenta w ramach prowadzonej przez Oferenta rekrutacji na studia podyplomowe 

z zakresu objętego niniejszym postępowaniem; 

- dopuszcza złożenie ofert dotyczących miejsc na studiach podyplomowych o nazwie własnej 

różniącej się od zapisu wskazanego dla poszczególnych części zamówienia, pod warunkiem zgodności 

merytorycznej programu studiów z zakresem tematycznym wskazanym w zamówieniu. 

8. Kryterium wyboru ofert: cena – 100 %. 

 


