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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

Załącznik nr 1 do Umowy 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie dwudniowego szkolenia w zakresie wymiarowania 

oprogramowania metodą pomiaru rozmiaru funkcjonalnego (COSMIC) dla pracowników Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

I. Uwarunkowania ogólne dotyczące przeprowadzenia szkolenia 

1. Termin: 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

30 września 2016 r. Ostateczny termin szkolenia uzgodniony zostanie z Zamawiającym w terminie maksymalnie 

5 dni roboczych od daty podpisania Umowy. 

2. Liczba uczestników szkolenia: 

Planowana liczba uczestników szkolenia to 10 osób. 

3. Lokalizacja szkolenia: 

Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Stanisława Dubois 5A, 

00-184 Warszawa. 

II. Zadania Wykonawcy 

Do zadań Wykonawcy należy organizacja dwudniowego szkolenia w zakresie wymiarowania oprogramowania 

metodą pomiaru rozmiaru funkcjonalnego (COSMIC) w wymiarze 16 godzin zegarowych (po 8 godzin każdego 

dnia), od 8:00 do 16:00, wraz z przerwami kawowymi. 

Wymagania merytoryczne: 

Zakres szkolenia będzie obejmował: 

 krótkie powtórzenie podstaw wprowadzenia do szacowania oprogramowania; 

 przedstawienie założeń metody wymiarowania i szacowania w skład której wchodzą miary punktów 

funkcyjnych oraz wymiary oprogramowania; 

 przedstawienie metod punktów funkcyjnych z podziałem na metodę IFPUG, metodę COSMIC, metodę 

UCP; 

 instrukcja zastosowania metody wymiarowania funkcyjnego wraz z założeniami dotyczącymi analizy 

wymagań i dokumentacji; 

 stosowanie narzędzi CASE i notacji UML w metodyce wymiarowania funkcyjnego; 

 wymiarowanie w procesie zamawiania/wytwarzania oprogramowania. 

Szczegółowy program szkolenia zostanie ustalony z Zamawiającym w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od 

daty podpisania Umowy. 
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III. Przygotowanie materiałów szkoleniowych 

1. Wykonawca opracuje projekt graficzny certyfikatu, okładki materiałów szkoleniowych, prezentacji i płyty CD 

z nagranymi materiałami szkoleniowymi, wydrukuje i rozdysponuje materiały podczas szkolenia – 10 

kompletów. Materiały szkoleniowe musi otrzymać każdy z uczestników szkolenia. Materiały muszą zawierać 

co najmniej: opis szkolenia-agendę, notatniki, długopisy, prezentacje wykonane przez trenera (estetycznie 

oprawione, format A4), certyfikaty ukończenia szkolenia oraz inne ewentualne dokumenty wykorzystywane 

podczas szkolenia; 

2. Gotowy projekt (okładek materiałów szkoleniowych, wizualizacja prezentacji, certyfikatów oraz list 

obecności) zostanie przesłany e-mailowo do Zamawiającego w celu akceptacji w terminie do 6 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy. 

IV. Inne 

 

1. Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za koordynację całości zleconych prac i bieżących kontaktów 

z Zamawiającym (drogą mailową, telefoniczną), a także do stałej konsultacji z Zamawiającym w celu 

akceptacji poszczególnych elementów realizacji zadań.  

2. Wykonawca będzie postępował z danymi osobowymi, o których mowa w punkcie I podpunkt 2 (liczba 

uczestników szkolenia) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 922).  

3. Wykonanie usługi zostanie potwierdzone protokołem odbioru usługi szkoleniowej podpisanym przez każdą 

ze stron. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Płatność za przeprowadzenie usługi szkoleniowej będzie dokonana po przeprowadzonym szkoleniu 

potwierdzonym podpisanym przez Strony protokołem odbioru usługi szkoleniowej, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w fakturze, z 30-dniowym terminem płatności. 

 

Uwaga: 

Zamawiający jest jednostką budżetową finansowaną ze środków publicznych w rozumieniu ustawy 

o finansach publicznych. 

 

 


