Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie.:
a) Kurs na wózki widłowe
- 10 osób: od dnia podpisania umowy – 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
- 10 osób: 01.01.2022 r. – 30 czerwca 2022 r.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia kursów dla wskazanej ilości
osób Zamawiający proporcjonalnie do przeprowadzonych kursów obniży
wynagrodzenie Wykonawcy.
1.

Szczegółowy opis oraz wielkość lub zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w zakresie
„Kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. Szkolenie ma na celu
przygotowanie uczniów do zdobycia dodatkowych uprawnień umożliwiających podjęcie
zatrudnienia na stanowisku kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
2. Miejsce szkolenia: zajęcia teoretyczne oraz praktyczne muszą odbywać się na terenie
Miasta Świdwin. Nie jest dopuszczalne prowadzenie zajęć w formie eksternistycznej,
metodą e-learningu, drogą elektroniczną itp.
3. Baza lokalowa, w której odbywać będą się zajęcia teoretyczne musi zawierać
samodzielne stanowisko do nauki (wyposażone w stolik, krzesło). Lokal musi mieć
zaplecze sanitarne. Zajęcia praktyczne muszą odbywać się na pojazdach
przystosowanych do szkolenia praktycznego. Wykonawca zapewni plac manewrowy do
realizacji zadania.
4. Program szkolenia musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z
15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków
jezdniowych z napędem silnikowym.

5. Liczba godzin szkolenia przypadająca na uczestnika: min. 67 godzin w tym:
•

liczba godzin zajęć teoretycznych: 46 godzin

•

liczba godzin zajęć praktycznych: 21 godzin;

Przez jedną godzinę szkolenia rozumie się: 45 minut – zajęcia teoretyczne i 60 minut
zajęcia praktyczne.
6. Kurs będzie odbywać się w godzinach dostosowanych do planu godzin lekcyjnych
obowiązujących w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, umożliwiających
uczestnikom bezpośredni udział w szkoleniu bez konieczności dodatkowego dojazdu z
nauki do miejsca szkolenia lub Wykonawca zapewni na swój koszt transport uczestników
na zajęcia. Zajęcia będą odbywać się w tygodniu od poniedziałku do piątku, w
wyjątkowych przypadkach w soboty. Wymagane jest, aby instruktorzy prowadzący
zajęcia posiadali kwalifikacje i doświadczenie w ramach szkolenia w tematyce związanej
z przedmiotem prowadzonych zajęć w prowadzeniu szkoleń teoretycznych i
praktycznych zgodnych z modułami programu szkolenia. Zamawiający zastrzega, iż kurs

może być prowadzony max. 3 godziny lekcyjne dziennie.
7. Zajęcia powinny być prowadzone w formie umożliwiającej uzyskanie najlepszych
efektów kształcenia dla danego zakresu szkolenia z uwzględnieniem konsultacji
indywidualnych dla uczestników szkolenia mających trudności w opanowaniu materiału
z wykładowcami zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego.
8.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z
zobowiązującym prawem.
9.
Uczestnik ma otrzymać w dniu rozpoczęcia szkolenia na własność materiały
dydaktyczne takie jak: opracowania zawierające opis zagadnień ujętych w programie
szkolenia, notatnik, długopis. Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do prawidłowego
przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia.
10.

Wykonawca wlicza w koszt kursu dodatkowo:

•

badania lekarskie wymagane w procesie ubiegania się o uzyskanie uprawnień,

•
ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika na czas trwania kursu i dowozu na
pierwszy egzamin państwowy,
•

koszt pierwszego egzaminu państwowego,

•

koszt dowozu uczestnika na pierwszy egzamin państwowy,

•

koszty dowozu uczestników na zajęcia,

•

załatwienie wszelkich formalności przy egzaminie państwowym (np. rejestracja).

11.
Wykonawca przedstawi zatwierdzony program szkolenia przez Urząd Dozoru
Technicznego do prowadzenia szkoleń.
12.
Osoba po ukończonym szkoleniu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, a
po zdanym egzaminie państwowym uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z
napędem silnikowym zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu
bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zaświadczenie wydane na
podstawie rozporządzenia MEN dla form pozaszkolnych lub zaświadczenie/certyfikat o
ukończeniu kursu/szkolenia.
13.
Wykonawca winien jest zaoferować zrealizowanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z zapisami SWZ

b) Kurs energetyczny do 1 KW
- 8 osób: od dnia podpisania umowy – 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
- 8 osób: 01.01.2022 r. – 30 czerwca 2022 r.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia kursów dla wskazanej ilości
osób Zamawiający proporcjonalnie do przeprowadzonych kursów obniży
wynagrodzenie Wykonawcy.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkolenia/kursu pn.: „Kurs urządzeń
energetyczno – eksploatacyjnych”.
Kurs ma na celu osiągnięcie wiedzy z zakresu Budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i
sieci elektroenergetycznych do 1 kV wraz z egzaminem kwalifikacyjnym a w szczególności:
-

przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego z zakresu eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV przed komisją powołaną
przez Urząd Regulacji Energetyki,

-

kształcenie i doskonalenie umiejętności zawodowych,

-

podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów.

1. Miejsce szkolenia:
Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się na terenie Miasta Świdwin. Nie jest dopuszczalne
prowadzenie zajęć w formie eksternistycznej, metodą e-learningu, drogą elektroniczną itp.
2. Baza lokalowa, w której odbywać będą się zajęcia teoretyczne musi zawierać samodzielne
stanowisko do nauki (wyposażone w stolik, krzesło). Lokal musi posiadać odpowiednie pomoce
dydaktyczne do prowadzenia szkoleń oraz zaplecze sanitarne.
3. Program szkolenia
Program szkolenia musi obejmować w szczególności
- budowę urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;
- montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;
- eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;- bezpieczeństwo i
higienę pracy osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych
4. Liczba godzin szkolenia: 40 godzin przypadających na jednego uczestnika. Przez jedną
godzinę szkolenia rozumie się: 60 minut – zajęcia teoretyczne.
5. Zapewnienie uczestnikom kursu odpowiedniego sprzętu spełniającego wymogi przepisów
BHP przy ich obsłudze. Wykonawca powinien dysponować sprzętem w celu realizacji zajęć
praktycznych oraz pozostałym wyposażeniem zgodnym z zasadami BHP.

6. Kurs będzie odbywać się w godzinach dostosowanych do planu godzin lekcyjnych
obowiązujących w ZSR CKP w Świdwinie umożliwiających uczestnikom bezpośredni udział w
szkoleniu bez konieczności dodatkowego dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia
teoretycznego. Zajęcia będą odbywać się 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, w
wyjątkowych przypadkach w soboty.
7. Zajęcia powinny być prowadzone w formie umożliwiającej uzyskanie najlepszych efektów
kształcenia dla danego zakresu szkolenia z uwzględnieniem konsultacji indywidualnych dla
uczestników kursu mających trudności w opanowaniu materiału z wykładowcami.
8. Uczestnik winien otrzymać w dniu rozpoczęcia kursu na własność materiały dydaktyczne –
podręcznik obejmujący zakres tematyczny przedmiotu zamówienia, długopis, notes.
Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do prawidłowego przeprowadzenia zajęć teoretycznych
kursu.
9. Wykonawca wlicza w koszt kursu dodatkowo:
•

koszt egzaminu końcowego.

10. Szkolenie musi zostać zakończone egzaminem, uprawniającym do uzyskania odpowiedniego
świadectwa kwalifikacyjnego, który zostanie przeprowadzony przed Komisja Kwalifikacyjną
działającą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89, poz.828
ze zm. Osoby biorące udział w szkoleniu/kursie winny otrzymać stosowne świadectwo
kwalifikacyjne w myśl obowiązujących przepisów.

Wykonawca winien jest zaoferować zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami
SWZ

c) Zajęcia doskonalące na studia
- 5 wyjazdów ( uczniów ): 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
- 6 wyjazdów ( uczniów ): 01.01.2022 r. – 30 czerwca 2022 r.

Opiekun, materiały, dojazd itp.
d) Konsultacje z uczelnią
- 22 konsultacje ( uczniów ): 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami władz uczelni, w tym z wydziałów
ekonomii, informatyki, technologii żywienia. Umożliwienie przeprowadzenia
indywidualnych rozmów między innymi w celu poznania ramowych planów kształcenia,
zasad rekrutacji, możliwości uzyskania dofinansowania do nauki, możliwości
zakwaterowania, istnienia studenckich kół naukowych, zasad obowiązujących przy
zaliczaniu przedmiotów oraz promowania studentów na rok następny, możliwości
odbycia praktyk lub staży studenckich w czasie studiów i perspektywy uzyskania pracy

po wymienionych kierunkach kształcenia. Zapewnienie materiałów informacyjnych
szczególnie o kierunkach kształcenia: ekonomia, informatyka, technologia żywienia, oraz
o innej ofercie naukowej dla uczestników wyjazdu.

e) Zajęcia laboratoryjne na wyższej uczelni Politechnika Koszalińska
- 5 zajęć ( uczniów ) : 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
- 6 zajęć ( uczniów ): 01.01.2022 r. – 30 czerwca 2022 r.

Opiekun, materiały, dojazd itp.
Jeden wyjazd obejmuje organizację trzech sesji laboratoryjnych (po 90 minut) z zakresu
ćwiczeń z ekonomii, technologii żywienia, oraz informatyki (lub elektroniki), dla
uczniów klas o profilu zbieżnym z zakresem ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w ciągu
jednego dnia.

f) Zajęcia laboratoryjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie
Technologicznym w Szczecinie
- 12 wyjazdów ( osób ): 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
Opiekun, materiały, dojazd itp.
Jeden wyjazd obejmuje organizację trzech sesji laboratoryjnych (po 90 minut) z zakresu
oceny żywności, technologii żywienia, dla uczniów klas o profilu zbieżnym z zakresem
ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w ciągu jednego dnia.

g) Organizacja wyjazdu edukacyjnego do PZZ Stoisław
- 6 wyjazdów ( osób ) - 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
- 6 wyjazdów ( osób ): 01.01.2022 r. – 30 czerwca 2022 r.

Opiekun, materiały, dojazd itp.
Jeden wyjazd zawodoznawczy celem umożliwienia bezpośredniego spotkania z wskazanym
zakładzie pracy. Zapoznanie się z technologią produkcji mąki.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI:
a. opracowanie
i
przedstawienie
Zamawiającemu
harmonogramu
kursu/szkolenia/wyjazdu w terminie 7 dni po podpisaniu umowy;
b. terminowe wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
c. informowanie Zamawiającego o swojej nieobecności, najpóźniej w dniu
zaistnienia okoliczności, w przypadku odwołania ich z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
d. zapewnienie zastępstwa w przypadku absencji prowadzącego zajęcia;
e. prowadzenie list obecności w celu bieżącego monitorowania obecności
uczestników na zajęciach oraz udokumentowania ich uczestnictwa na
kursie/szkoleniu;
f. prowadzenie list obecności uczestników wyjazdów;
g. zapewnienie ubezpieczenia NNW każdego uczestnika na czas trwania wyjazdów;
h. sporządzanie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej uczestnictwo w
kursie/wyjazdach – min. 10 zdjęć;
i. zapewnienie materiałów szkoleniowych do prawidłowej realizacji zakresu zadań
wynikających z tematyki kursu;
j. zapewnienie materiałów informacyjnych dla uczestników wyjazdów;
k. w trakcie pobytów na uczelni Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
uczestnikom obiad składający się z drugiego dania składającego się z: mięsa –
min. 200 gram/osoba, dodatku skrobiowego: ziemianki lub frytki lub zamiennie
ryż, kasza – min. 200 gram/osoba, dodatku warzywnego: surówka lub warzywa
gotowane – min. 150 gram/osoba oraz napój: woda gazowana lub niegazowana 0,5 ml/osoba;
l. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na
lata
2014-2020,
znajdującymi
się
na
stronie
internetowej:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach /dokumenty;
m. odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc, dokumentów i materiałów
dydaktycznych bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z dokumentem Wytyczne z zakresie informacji i promocji projektów
dofinansowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.

n. Wykonawca sporządzi następującą dokumentację szkoleniową oraz
przekaże jej kserokopię Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu
kursu/szkolenia:
a) listy obecności uczestników na każdych zajęciach,
b) dziennika zajęć z wyszczególnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki
odbytych zajęć,
c) potwierdzenie przekazania/odbioru materiałów szkoleniowych,
d) potwierdzenie odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników,
e) kserokopia indywidualnej diagnozy ucznia,
kserokopie
potwierdzone
za
zgodność
z
oryginałem
wydanych
zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu/szkolenia

