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1. Słownik użytych terminów 

Pojęcie/skrót Opis 

EMUiA Ewidencja miejscowości, ulic i adresów. 

Wykonawca Podmiot realizujący prace w ramach umowy dot. 

przeprowadzenia szkoleń z aplikacji EMUiA  

Zamawiający Główny Urząd Geodezji i Kartografii 00-926 Warszawa,  

ul. Wspólna 2. 

aplikacji EMUiA Aplikacja do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i 

adresów opracowana przez Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii 
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2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z obsługi aplikacji EMUiA. 

Wymagania dotyczące szkoleń: 

1. Liczba osób objętych szkoleniem wynosi min. 220 i nie więcej niż 350 (ostateczna liczba 

osób objętych szkoleniem zostanie wskazana na podstawie formularza ofertowego 

wykonawcy). 

2. Szkolenia muszą być jednodniowe (8 godzin zegarowych, w tym przerwy kawowe oraz 

przerwa na obiad). 

3. Szkolenia będą się odbywać w godzinach 9:00 – 17:00. 

4. Grupa szkoleniowa musi liczyć nie więcej niż 25 osób. 

5. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy listę gmin w których będzie 

musiał przeprowadzić rekrutację. Poniżej przedstawione jest zestawienie wstępnych 

deklaracji udziału w szkoleniach opracowane na podstawie przeprowadzonej przez 

Zmawiającego we wrześniu i październiku 2017 r. ankiet wśród użytkowników aplikacji 

EMUiA. 

Województwo 

Liczba wstępnie 

zadeklarowanych 

uczestników 

Dolnośląskie 56 

Kujawsko-pomorskie 53 

Lubelskie 49 

Lubuskie 19 

Łódzkie 9 

Małopolskie 80 

Mazowieckie 128 

Opolskie 41 

Podkarpackie 34 

Podlaskie 41 

Pomorskie 24 

Śląskie 72 

Świętokrzyskie 37 

Warmińsko-mazurskie 32 

Wielkopolskie 40 

Zachodniopomorskie 16 

 

6. Proces rekrutacji i rejestracji musi być zautomatyzowany i w pełni obsłużony po stronie 

Wykonawcy, w tym uwzględniać zaproszenie pracowników gmin do udziału w szkoleniu. 

7. Wykonawca po podpisaniu umowy zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym etapy rekrutacji, 

które będą się składać m.in. z:  
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1) wysłania maila zapraszającego na szkolenie,  

2) wysłania maila potwierdzającego otrzymanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu,  

3) wysłania maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie,  

4) wykonania telefonów przypominających o możliwości zarejestrowania się na szkolenie. 

5) potwierdzenie mailowe lub telefoniczne (na kilka dni przed szkoleniem) udziału w 

szkoleniu zgłoszonych osób. 

8. Wykonawca w ramach prowadzenia procesu rekrutacji odpowiada za:  

1) informowanie o szkoleniach; 

2) przyjmowanie zgłoszeń; 

3) anulowanie oraz potwierdzanie uczestnictwa w szkoleniach; 

4) prowadzenie list podstawowych uczestników szkoleń i list rezerwowych, a także 

uzupełnianie list podstawowych kandydatami z list rezerwowych; 

5) informowanie uczestników szkoleń o dokładnych terminach oraz miejscach 

przeprowadzania szkoleń; 

6) bieżący kontakt z uczestnikami szkoleń; 

7) cotygodniowe raportowanie Zamawiającemu o stanie prowadzonej rekrutacji. 

9. Wykonawca po podpisaniu umowy zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym treść wszelkiej 

dokumentacji związanej z procesem rekrutacji tzn. treść korespondencji mailowej, 

oświadczeń dot. przetwarzania danych osobowych, portalu internetowego 

wykorzystywanego w procesie rekrutacji. 

10. Wykonawca ustali z Zamawiającym miasta, w których odbędą się szkolenia. 

11. Lokalizacja wybranych miast musi uwzględniać dogodny dojazd dla uczestników szkolenia. 

12. Wykonawca zapewni sale szkoleniowe z bezpośrednim dojazdem do obiektu środkami 

komunikacji miejskiej.  

13. Standard obiektu szkoleniowego musi być na poziomie minimum 3 gwiazdek. 

14. Wykonawca zaproponuje i ustali z Zamawiającym sale szkoleniowe, w których odbędą się 

szkolenia. 

15. Wykonawca zapewni bezpłatne miejsca parkingowe dla uczestników szkolenia. 

16. Wykonawca zapewni odpowiednie do przeprowadzenia szkolenia wyposażenie (stacje 

robocze dla wszystkich uczestników szkoleń, dostęp do sieci Internet (min. 50Mb/s), 

rzutnik, itp.), 

17. Wykonawca zapewni usługi gastronomiczne dla uczestników szkoleń: 

1) dwie przerwy kawowe (co najmniej kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, cytryna, 

woda gazowana oraz niegazowana, soki owocowe, wybór ciastek), serwowane w 
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bezpośrednim sąsiedztwie sali szkoleniowej w ilości adekwatnej do liczy uczestników; 

2) obiad 2-daniowy (zupa i drugie danie) w osobnej sali/restauracji z miejscami 

siedzącymi, w budynku, w którym znajduje się sala szkoleniowa. 

18. Szkolenia będą przeprowadzone w języku polskim. 

19. Szkolenia będą prowadzone w formie ćwiczeń/warsztatów komputerowych 

uwzględniających pracę on-line w aplikacji EMUiA. 

20. Szkolenia będą prowadzone na wersji aplikacji EMUiA zainstalowanej w środowisku 

Zamawiającego. 

21. Zamawiający wskaże co najmniej jedną gminę na produkcyjnej wersji aplikacji EMUiA, na 

której będą mogły być przeprowadzone szkolenia. 

22. Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym zakres szkolenia z aplikacji EMUiA. 

23. Zakres szkolenia będzie obejmował m.in.: 

1) zagadnienia dotyczące prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów przy 

pomocy aplikacji EMUIA, 

2) wprowadzenie do aplikacji, 

3) zarządzanie punktami adresowymi, 

4) zarządzanie ulicami, 

5) zarządzanie miejscowościami, 

6) konsultacje. 

24. Każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnione samodzielne stanowisko komputerowe. 

25. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia: 

1) podręcznik użytkownika w postaci papierowej, którego projekt stanowi załącznik nr 1 

do SOPZ; 

2) notes A4; 

3) długopis. 

26. Podręcznik użytkownika musi być wydrukowany według następujących kryteriów: 

1) wymiary:  210mm/210mm, 

2) objętość: maksymalnie 36 stron, 

3) materiał: Papier, kredowy, błysk, okładka - gramatura 300g/m2, wewnętrzne strony 

170g/m2, 

4) nakład: odpowiadający liczbie uczestników szkoleń, 

5) inne Wymagania: druk dwustronny. 

27. Wykonawca sporządzi listę obecności uczestników szkolenia. Lista obecności będzie 

podstawą do potwierdzenia przez Zamawiającego poprawności wykonania Umowy, w tym 
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przeszkolenia wymaganej w SOPZ liczby osób. Warunkiem dokonania odbioru przez 

Zamawiającego jest przeszkolenie przez Wykonawcę wymaganej liczby osób. 

28. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma dokument potwierdzający ukończenie 

szkolenia. 

29. Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym treść dokumentu potwierdzającego 

ukończenie szkolenia. 

30. Udział uczestnika w szkoleniu w danym dniu musi być potwierdzony jego podpisem. 

31. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń są ponoszone przez Wykonawcę 

i zawierają się w cenie Zamówienia. 

32. Wykonawca na zakończenie szkolenia przeprowadzi ankietę dot. jakości przeprowadzonego 

szkolenia. 

33. Ankieta dot. jakości przeprowadzonego szkolenia zostanie przygotowana przez 

Zamawiającego i przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

34. Po podpisaniu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przygotować i uzgodnić 

z Zamawiającym harmonogram realizacji zamówienia. Harmonogram realizacji 

zamówienia musi być dostarczony zamawiającemu w formacie MS Project. 

35. W każdym szkoleniu Wykonawca zapewni udział dwóch trenerów o kwalifikacjach 

określonych w rozdziale IV Zaproszenia do złożenia oferty. 

3. Załączniki 

1. Podręcznik użytkownika 


