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SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

dla zamówienia publicznego: 

„Kursy i szkolenia dla uczniów” 
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1. Usługa szkoleniowa 1  -  Kurs: Programowanie sterowników PLC 

1.1  Założenia i wymagania dotyczące usługi  

1.1.1.  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu (szkolenia) w zakresie 

programowania i obsługi sterowników programowalnych PLC (Programable Logic 

Controler) dla 20 uczniów. 

Szkolenie ma obejmować co najmniej następujący zakres tematyczny: 

1. Wprowadzenie do sterowników programowalnych: 

- podstawowe definicje 

- zasada działania sterownika PLC 

- przegląd typów sterowników 

- przetwarzanie sygnałów 

- logika binarna 

- zastosowania sterowników PLC 

2. Konfiguracja sterowników i ich podłączanie 

- zasilanie sterowników 

- moduły CPU 

- moduły we/wy cyfrowe i analogowe 

- inne moduły rozszerzeń 

- panele operatorskie  

- komunikacja sieciowa 

- systemy sterowania 

 

3.Oprogramowanie wg obowiązujących norm 

- narzędzia programistyczne 

- organizacja programu 

- konfiguracja parametrów 

- tworzenie zmiennych 

- języki programowania (IL, STL, LAD, FBD i inne) 

- bloki funkcyjne min.: timery, liczniki, komparatory, matematyczne, logiczne, 

przerzutniki, detekcja zbocza,   podprogramy, skoki, pętle 

- symulatory programu 

- ćwiczenia praktyczne 

4. Programowanie w języku LAD (język drabinkowy) 

- edytor schematu drabinkowego 

- zasady tworzenia logiki drabinkowej  

- analogia do struktury obwodu stykowo-przekaźnikowego 

- tworzenie funkcji logicznych 
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- obsługa bloków funkcyjnych 

- ćwiczenia praktyczne 

5. Obsługa sterownika PLC 

- wgrywanie/ściąganie programu do/ze sterownika PLC 

- diagnostyka błędów 

- komunikacja ze sterownikiem 

- obsługa układu RUN/STOP 

- ćwiczenia praktyczne 

6. Ćwiczenia projektowo-programistyczne – projekty systemów sterowania ze 

sterownikami PLC (do zrealizowania min 4 projekty praktyczne), przykładowo: 

- sterowanie sygnalizacją świetlną 

- sterowanie windą 

- sterowanie prasą, wytłaczarką lub inną maszyną w procesie obróbki metali 

- centralka alarmowa 

Szkolenie ma odbywać się przy użyciu rzeczywistych sterowników PLC 

wyposażonych w stosowne i niezbędne do zrealizowania programu kursu moduły 

zasilania, rozszerzeń, symulatory układów we/wy (przyciski, przełączniki, lampki) 

oraz komputery z zainstalowanym oprogramowaniem.  

Szkolenie ma zakończyć się egzaminem praktycznym, po którym zostanie wydany 

imienny certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, dla każdego 

uczestnika. 

 

1.1.2.  Usługa szkoleniowa ma obejmować  40 godzin dydaktycznych (30 godzin 

zegarowych). 

1.1.3. Forma przeprowadzanych szkoleń: zajęcia teoretyczne/zajęcia praktyczne  

1.1.4.  Liczba uczestników  szkolenia:  20  

1.1.5.  Liczba grup szkoleniowych: 1 

1.1.6.  Termin realizacji szkolenia wraz z egzaminami:  od  26 lutego 2018r. do  max. 

30 czerwca 2018r. 

1.1.7.  Wartość zamówienia przeznaczona na przeszkolenie jednego uczestnika nie 

przekroczy kwoty   2000,00 PLN brutto. Kwota  2000,00 PLN brutto – przeznaczona 

na przeszkolenie jednego uczestnika obejmuje koszt przeprowadzenia szkolenia 

oraz koszt egzaminu praktycznego dla każdego uczestnika  szkolenia, po którym 

zostanie wydany certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
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1.2  Wymagania dotyczące realizacji szkolenia 

1.2.1.  Wykonawca przygotuje szczegółowy program nauczania oraz harmonogram 

zajęć kursu w oparciu o informacje dotyczące realizacji kursu i wymagania odnośnie 

terminu realizacji opisane w specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest przy 

zawarciu umowy do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu 

zajęć kursu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 

1.2.2. Zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić wyłącznie wykładowcy i instruktorzy 

posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia szkoleń danego typu, o ile są 

wymagane odrębnymi przepisami i posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie 

zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 

1.2.3.   Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku  po zakończeniu zajęć 

dydaktycznych przez uczniów w szkołach oraz ewentualnie w soboty między godz. 

8.00 a 16.00.  

1.2.4.  Szkolenie ma odbywać się w siedzibie zamawiającego, tj. Zespole Szkół ul. 

Szkolna 20a , 32-410, Dobczyce za co Wykonawca poniesie koszty wyłącznie opłat 

eksploatacyjnych, na podstawie odrębnej umowy. 

1.2.5.  Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu 

umożliwiającego sprawne przeprowadzenie szkolenia.  

1.2.6.  Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić wszystkie materiały szkoleniowe 

niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 

1.2.7.  Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia 
(m.in. harmonogramu i dziennika szkolenia, oświadczeń uczestników dot. 
otrzymanych materiałów szkoleniowych, list obecności, list potwierdzających 
korzystanie przez uczestników z serwisu kawowego z poczęstunkiem, rejestru 
wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 
szkolenia, inne dokumenty – jeżeli są niezbędne do właściwego potwierdzenia 
udzielonego wsparcia.  
 

1.2.8. Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji obecności uczestników na 

szkoleniu oraz informowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia więcej niż 

dopuszczalna ilość nieobecności uczestników na zajęciach (max. 25%), rezygnacji z 

uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach podczas szkolenia. 

1.2.9.  Wykonawca będzie zobowiązany poinformować uczestników szkolenia o 

współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

oznakować miejsce prowadzenia zajęć  i materiały szkoleniowe właściwymi 

logotypami i plakatami  programu otrzymanymi od Zamawiającego. 
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1.2.10.  Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania miejsca szkolenia, w 

którym będą prowadzone zajęcia, oznakowanie  dokumentacji przebiegu  szkolenia, 

oznakowanie materiałów szkoleniowych – zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

„Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 

w zakresie informacji i promocji”.  

 

1.2.11. Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji 

związanej z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający 

dostępność, poufność i bezpieczeństwo i ochrony danych osobowych uczestników 

szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm). 

1.2.12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji kursu wśród 

uczestników - za pomocą ankiet opracowanych zgodnie z przekazanym przez 

Zamawiającego wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 

1.2.13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca wystawi absolwentom 
kursu:  
- zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu kursu zawierające informację o jego 
temacie, wymiarze godzin i realizowanych treściach. 
 
1.2.14. Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania w zapisie elektronicznym 
dokumentacji fotograficznej z realizacji kursu. 
 
1.2.15. Zapewnienie serwisu kawowego z poczęstunkiem (lunch, obiad) podczas 
szkolenia o ile zajęcia dla tej samej grupy osób w danym dniu trwają co najmniej 6 
godzin 
 
1.2.16. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z przeprowadzonego kursu 
do 7 dni kalendarzowych licząc od daty zakończenia kursu 
 
1.2.17. Do rozliczenia się z zamówienia wymagane jest:  
- po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
kompletną dokumentację przebiegu kursu, na którą złożą się:  
 
1. dziennik zajęć edukacyjnych  

2. oryginały list obecności uczestników kursu na zajęciach, podpisane przez 
uczestników kursu – wzór załącznik nr 2 do umowy  
3. oryginały list potwierdzających korzystanie przez uczestników z serwisu kawowego 
z poczęstunkiem (lunch, obiad) podczas szkolenia o ile zajęcia dla tej samej grupy 
osób w danym dniu trwają co najmniej 6 godzin (jeżeli dotyczy) – wzór załącznik nr 3 
do umowy  

4. sprawozdanie z realizacji kursu - wzór załącznik nr 5 do umowy  

5. protokół z egzaminu wewnętrznego 
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6. podpisane przez uczestników kursu listy (oryginał), potwierdzające odbiór 
wydanych zaświadczeń/certyfikatów absolwentom kursu - wzór załącznik nr 6 do 
umowy  

7. wzory wydanych zaświadczeń/certyfikatów absolwentom kursu  

8. podpisane przez uczestników kursu listy (oryginał), potwierdzające odbiór 
wydanych uczestnikom kursu materiałów dydaktycznych, jeżeli takowe zostaną 
wydane - wzór załącznik nr 7 do umowy  

9. ankiety ewaluacyjne wypełnione przez absolwentów kursu - wzór załącznik nr 4 do 
umowy  

10. uwierzytelniona kserokopia (lub oryginał) upoważnień nadanych pracownikom do 
przetwarzania danych osobowych uczestników kursu (jeśli dotyczy)  

11. materiały zdjęciowe (w zapisie elektronicznym) dokumentujące przebieg kursu  
 
1.3. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria: 

1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. 

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy z wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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2. Usługa szkoleniowa 2 – Kurs: Uprawnienia SEP- E – eksploatacja 

urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV. 

2.1  Założenia i wymagania dotyczące usługi  

 2.1.1  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu (szkolenia) w zakresie 

uprawnień SEP -E - eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV zgodnie z 

zapisami ustawy Prawo Energetyczne, dla 22 uczniów. 

Szkolenie ma obejmować co najmniej następujący zakres tematyczny: 

1. Charakterystyka obowiązujących przepisów ogólnych 

2. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych 

3. Sieci elektryczne 

4. Przewody i kable elektryczne – sposób doboru, prowadzenia, zabezpieczenia 

5. Ochrona przeciwporażeniowa 

6. Ochrona przeciw przepięciowa i odgromowa 

7. Ochrona przeciwpożarowa 

8. Charakterystyka przepisów eksploatacji 

9. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych 

10. Sprzęt ochronny stosowany przy urządzeniach elektrycznych 

11. Sposoby postępowania w przypadku awarii, pożaru lub innego zagrożenia w 

pracy urządzeń elektrycznych 

12. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w szczególności osobom 

porażonym prądem elektrycznym. 

 

Szkolenie ma zakończyć się egzaminem nadającym stosowne uprawnienia 

elektroenergetyczne. Egzamin ma odbywać  się przed powołaną wg obowiązujących 

przepisów Komisją  (Rozporządzenie 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). Dodatkowo zamawiający wymaga wydania imiennego zaświadczenia 

ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika. 

 

2.1.2. Usługa szkoleniowa ma obejmować  40 godzin dydaktycznych (30 godzin 

zegarowych), dla jednej grupy szkoleniowej. Zakres usługi  szkoleniowej obejmuje 

również jednokrotne przeprowadzenie  egzaminu państwowego. 

2.1.3  Forma przeprowadzanych szkoleń: zajęcia teoretyczne  

2.1.4  Liczba uczestników  szkolenia:  22  

2.1.5  Liczba grup szkoleniowych: 1 

2.1.6  Termin realizacji szkolenia wraz z egzaminami:  od 26 lutego 2018r. do  max. 

30 czerwca 2018r. 
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2.1.7  Wartość zamówienia przeznaczona na przeszkolenie jednego uczestnika nie 

przekroczy kwoty  700 ,00 PLN brutto. Kwota 700 ,00 PLN brutto – przeznaczona na 

przeszkolenie jednego uczestnika obejmuje koszt przeprowadzenia szkolenia oraz 

koszt egzaminu państwowego dla każdego uczestnika  szkolenia, po którym zostanie 

wydany dokument stwierdzający uzyskanie uprawnień. 

 

2.2  Wymagania dotyczące realizacji szkolenia 

2.2.1.  Wykonawca przygotuje szczegółowy program nauczania oraz harmonogram 

zajęć kursu w oparciu o informacje dotyczące realizacje kursu i wymagania odnośnie 

terminu realizacji opisane w specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest przy 

zawarciu umowy do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu 

zajęć kursu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 

2.2.2. Zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić wyłącznie wykładowcy i instruktorzy 

posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia szkoleń danego typu, o ile są 

wymagane odrębnymi przepisami i posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie 

zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 

2.2.3.   Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku  po zakończeniu zajęć 

dydaktycznych przez uczniów w szkołach oraz ewentualnie w soboty między godz. 

8.00 a 16.00.  

2.2.4.  Szkolenie ma odbywać się w siedzibie zamawiającego, tj. Zespole Szkół ul. 

Szkolna 20a , 32-410, Dobczyce za co Wykonawca poniesie koszty wyłącznie opłat 

eksploatacyjnych, na podstawie odrębnej umowy. 

2.2.5.  Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu 

umożliwiającego sprawne przeprowadzenie szkolenia.  

2.2.6.  Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić wszystkie materiały szkoleniowe 

niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 

2.2.7.  Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia 
(m.in. harmonogramu i dziennika szkolenia, oświadczeń uczestników dot. 
otrzymanych materiałów szkoleniowych, list obecności, list potwierdzających 
korzystanie przez uczestników z serwisu kawowego z poczęstunkiem, rejestru 
wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 
szkolenia, inne dokumenty – jeżeli są niezbędne do właściwego potwierdzenia 
udzielonego wsparcia.  
 

2.2.8. Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji obecności uczestników na 

szkoleniu oraz informowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia więcej niż 
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dopuszczalna ilość nieobecności uczestników na zajęciach (max. 25%), rezygnacji z 

uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach podczas szkolenia. 

2.2.9.  Wykonawca będzie zobowiązany poinformować uczestników szkolenia o 

współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

oznakować miejsce prowadzenia zajęć  i materiały szkoleniowe właściwymi 

logotypami i plakatami  programu otrzymanymi od Zamawiającego. 

2.2.10.  Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania miejsca szkolenia, w 

którym będą prowadzone zajęcia, oznakowanie  dokumentacji przebiegu  szkolenia, 

oznakowanie materiałów szkoleniowych – zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

„Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 

w zakresie informacji i promocji”.  

 

2.2.11. Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji 

związanej z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający 

dostępność, poufność i bezpieczeństwo i ochrony danych osobowych uczestników 

szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm). 

2.2.12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji kursu wśród 

uczestników - za pomocą ankiet opracowanych zgodnie z przekazanym przez 

Zamawiającego wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 

2.2.13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca wystawi absolwentom 
kursu:  
- zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu kursu zawierające informację o jego 
temacie, wymiarze godzin i realizowanych treściach. 
- dokument stwierdzający nadanie uprawnień (kwalifikacji) wg obowiązujących 
przepisów 
 
2.2.14. Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania w zapisie elektronicznym 
dokumentacji fotograficznej z realizacji kursu. 
 
2.2.15. Zapewnienie serwisu kawowego z poczęstunkiem (lunch, obiad) podczas 
szkolenia o ile zajęcia dla tej samej grupy osób w danym dniu trwają co najmniej 6 
godzin 
 
2.2.16. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z przeprowadzonego kursu 
do 7 dni kalendarzowych licząc od daty zakończenia kursu 
 
2.2.17. Do rozliczenia się z zamówienia wymagane jest:  
- po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
kompletną dokumentację przebiegu kursu, na którą złożą się:  
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1. dziennik zajęć edukacyjnych  

2. oryginały list obecności uczestników kursu na zajęciach teoretycznych i 
praktycznych, podpisane przez uczestników kursu – wzór załącznik nr 2 do umowy  
3. oryginały list potwierdzających korzystanie przez uczestników z serwisu kawowego 
z poczęstunkiem (lunch, obiad) podczas szkolenia o ile zajęcia dla tej samej grupy 
osób w danym dniu trwają co najmniej 6 godzin (jeżeli dotyczy) – wzór załącznik nr 3 
do umowy  

4. sprawozdanie z realizacji kursu - wzór załącznik nr 5 do umowy  

5. protokół z egzaminu   

6. podpisane przez uczestników kursu listy (oryginał), potwierdzające odbiór 
wydanych zaświadczeń/certyfikatów absolwentom kursu - wzór załącznik nr 6 do 
umowy  

7. wzory (kserokopie) wydanych zaświadczeń/certyfikatów absolwentom kursu  

8. podpisane przez uczestników kursu listy (oryginał), potwierdzające odbiór 
wydanych uczestnikom kursu materiałów dydaktycznych, jeżeli takowe zostaną 
wydane - wzór załącznik nr 7 do umowy  

9. ankiety ewaluacyjne wypełnione przez absolwentów kursu - wzór załącznik nr 4 do 
umowy  

10. uwierzytelniona kserokopia (lub oryginał) upoważnień nadanych pracownikom do 
przetwarzania danych osobowych uczestników kursu (jeśli dotyczy)  

11. materiały zdjęciowe (w zapisie elektronicznym) dokumentujące przebieg kursu  
 

2.3. Opis warunków udziału w postępowaniu 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria: 

1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. 

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy z wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

  

3. Usługa szkoleniowa 3 – Kurs: Prawo jazdy kat. „B” 

3.1. Założenia i wymagania dotyczące usługi  

 3.1.1  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu (szkolenia), „Prawo 

jazdy kat. B” dla 40 uczniów. Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających 

się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie prawa jazdy kat. 

B, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Zakres 

obejmuje również przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich uczestników 

kursu. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz zapisaniem 

kursantów do jednokrotnego podejścia do egzaminu państwowego teoretycznego               

i praktycznego. 

3.1.2  Forma przeprowadzanych szkoleń: zajęcia teoretyczne/zajęcia praktyczne  

3.1.3  Liczba uczestników  szkolenia:  40 

3.1.4  Liczba grup szkoleniowych: 1 

3.1.5  Termin realizacji szkolenia wraz z egzaminami:  od  05 marca 2018r. do  max. 

30 listopada 2018r. 

3.1.6  Wartość zamówienia przeznaczona na przeszkolenie jednego uczestnika nie 

przekroczy kwoty  1800,00 PLN brutto. Kwota  1800,00 PLN brutto – przeznaczona 

na przeszkolenie jednego uczestnika obejmuje koszt przeprowadzenia szkolenia, 

koszt niezbędnych badań lekarskich oraz koszt jednokrotnego podejścia kursantów 

do egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego. 

 

3.2  Wymagania dotyczące realizacji szkolenia 

3.2.1.  Wykonawca przygotuje szczegółowy program nauczania oraz harmonogram 

zajęć kursu w oparciu o informacje dotyczące realizacje kursu i wymagania odnośnie 

terminu realizacji opisane w specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest przy 

zawarciu umowy do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu 

zajęć kursu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 
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3.2.2. Zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić wyłącznie wykładowcy i instruktorzy 

posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia szkoleń danego typu, o ile są 

wymagane odrębnymi przepisami i posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie 

zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 

3.2.3.   Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku  po zakończeniu zajęć 

dydaktycznych przez uczniów w szkołach oraz ewentualnie w soboty między godz. 

8.00 a 16.00.  

3.2.4.  Szkolenie teoretyczne ma odbywać się w siedzibie zamawiającego, tj. Zespole 

Szkół ul. Szkolna 20a , 32-410, Dobczyce za co Wykonawca poniesie koszty 

wyłącznie opłat eksploatacyjnych, na podstawie odrębnej umowy. 

3.2.5.  Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu 

umożliwiającego sprawne przeprowadzenie szkolenia w zakresie zdobycia 

uprawnień kat. B. 

3.2.6.  Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić wszystkie materiały szkoleniowe 

niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 

3.2.7.  Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia 
(m.in. harmonogramu i dziennika szkolenia, oświadczeń uczestników dot. 
otrzymanych materiałów szkoleniowych, list obecności, list potwierdzających 
korzystanie przez uczestników z serwisu kawowego z poczęstunkiem, rejestru 
wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 
szkolenia, inne dokumenty – jeżeli są niezbędne do właściwego potwierdzenia 
udzielonego wsparcia.  
 

3.2.8. Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji obecności uczestników na 

szkoleniu oraz informowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia więcej niż 

dopuszczalna ilość nieobecności uczestników na zajęciach (max. 25%), rezygnacji z 

uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach podczas szkolenia. 

3.2.9.  Wykonawca będzie zobowiązany poinformować uczestników szkolenia o 

współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

oznakować miejsce prowadzenia zajęć  i materiały szkoleniowe właściwymi 

logotypami i plakatami  programu otrzymanymi od Zamawiającego. 

3.2.10.  Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania miejsca szkolenia, w 

którym będą prowadzone zajęcia, oznakowanie  dokumentacji przebiegu  szkolenia, 

oznakowanie materiałów szkoleniowych – zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

„Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 

w zakresie informacji i promocji”.  
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3.2.11. Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji 

związanej z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający 

dostępność, poufność i bezpieczeństwo i ochrony danych osobowych uczestników 

szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm). 

3.2.12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji kursu wśród 

uczestników - za pomocą ankiet opracowanych zgodnie z przekazanym przez 

Zamawiającego wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 

3.2.13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca wystawi absolwentom 
kursu:  
- zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu kursu zawierające informację o jego 
temacie, wymiarze godzin i realizowanych treściach. 
 
3.2.14. Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania w zapisie elektronicznym 
dokumentacji fotograficznej z realizacji kursu. 
 
3.2.15. Zapewnienie serwisu kawowego z poczęstunkiem (lunch, obiad) podczas 
szkolenia o ile zajęcia dla tej samej grupy osób w danym dniu trwają co najmniej 6 
godzin 
 
3.2.16. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z przeprowadzonego kursu 
do 7 dni kalendarzowych licząc od daty zakończenia kursu 
 
3.2.17. Do rozliczenia się z zamówienia wymagane jest:  
 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację przebiegu 
kursu, na którą złożą się:  
 

1. karty przeprowadzonych zajęć praktycznych i dziennik zajęć teoretycznych 
2. oryginały list obecności uczestników kursu na zajęciach teoretycznych  

podpisane przez uczestników kursu – wzór załącznik nr 2 do umowy 
3. sprawozdanie z realizacji kursu  - wzór załącznik nr 5 do umowy  
4. oryginały list potwierdzających korzystanie przez uczestników z serwisu 

kawowego z poczęstunkiem (lunch, obiad) podczas szkolenia o ile zajęcia 
dla tej samej grupy osób w danym dniu trwają co najmniej 6 godzin (jeżeli 
dotyczy) – wzór załącznik nr 3 do umowy 

5. protokół z egzaminu wewnętrznego 
6. podpisane przez uczestników kursu listy (oryginał), potwierdzające odbiór 

wydanych zaświadczeń/certyfikatów absolwentom kursu   - wzór załącznik 
nr 6 do umowy 

7. wzory (kserokopie) wydanych zaświadczeń 



 

Projekt współf inansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego  

 

Beneficjent: 

Powiat Myślenicki ul. Mikołaja Reja 13,  

32-400 Myślenice tel.12 274 97 40, fax.12 274 97 42 

e-mail: starostwo@myslenicki.pl, www.myslenicki.pl 

 

Nazwa i nr projektu: 
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów   

i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji 

Zawodowych w branży E – Elektryczno - Elektronicznej  

przy Zespole Szkół w Dobczycach.  

RPMP.10.02.02-12-0213/16 

 

Realizator projektu: 

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera ul. Szkolna 20a,  

32-410 Dobczyce, tel. 12 271 01 81, 12 271 01 85,  

fax. 12 271 10 72 e - mail: zs@dobczyce.pl, 

www.dobczyce.edu.pl 

 

8. podpisane przez uczestników kursu listy (oryginał), potwierdzające odbiór 
wydanych uczestnikom kursu materiałów dydaktycznych, jeżeli takowe 
zostaną wydane - wzór załącznik nr 7 do umowy  

9. ankiety ewaluacyjne wypełnione przez absolwentów kursu - wzór załącznik 
nr 4 do umowy 

10. uwierzytelniona kserokopia (lub oryginał) upoważnień nadanych 
pracownikom do przetwarzania danych osobowych uczestników kursu  
(jeśli dotyczy) 

11. materiały zdjęciowe (w zapisie elektronicznym) dokumentujące przebieg 
kursu  

12. potwierdzenie zapisania uczestników kursu i opłacenia im jednokrotnego 
podejścia do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego 
przeprowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 

 
3.3. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria: 

1. Posiadają aktualny wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39 g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). 

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy z wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
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- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

4. Usługa szkoleniowa 4 – Kurs: Obsługa wózków jezdniowych silnikowych 

4.1. Założenia i wymagania dotyczące usługi  

4.1.1  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu (szkolenia), „Obsługa 

wózków jezdniowych silnikowych” dla 40 uczniów.  

 

4.1.2. Usługa szkoleniowa ma obejmować  67 godzin (48 godz. – teoria, 19 godz.  

– praktyka)  dla jednej grupy szkoleniowej.  W zakresie szkolenia musi być również 

zawarta tematyka wymiany butli gazowych w wózkach. 

Zakres usługi  szkoleniowej obejmuje również  przeprowadzenie obowiązkowych 

badań lekarskich uczestników kursu oraz przeprowadzenie  egzaminu państwowego 

przed Komisją Kwalifikacyjną UDT, dla uczestników  szkolenia. 

4.1.3  Forma przeprowadzanych szkoleń: zajęcia teoretyczne/zajęcia praktyczne 

4.1.4  Liczba uczestników  szkolenia:  40 uczniów 

4.1.5  Liczba grup szkoleniowych: 2 

4.1.6  Termin realizacji szkolenia wraz z niezbędnymi badaniami i egzaminami:   

- I grupa: od  05 marca 2018r. do  max. 03 czerwca 2018r. 

- II grupa: od 04 czerwca 2018r. do max. 30 września 2018r. 

 

4.1.7  Wartość zamówienia przeznaczona na przeszkolenie jednego uczestnika nie 

przekroczy kwoty   700,00 PLN brutto. Kwota  700,00 PLN brutto – przeznaczona na 

przeszkolenie jednego uczestnika obejmuje koszt przeprowadzenia szkolenia, koszt 

niezbędnych badań lekarskich oraz koszt jednokrotnego podejścia kursantów do 

egzaminu państwowego. 

 

4.2  Wymagania dotyczące realizacji szkolenia 

4.2.1.  Wykonawca przygotuje szczegółowy program nauczania oraz harmonogram 

zajęć kursu w oparciu o informacje dotyczące realizacje kursu i wymagania odnośnie 

terminu realizacji opisane w specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest przy 

zawarciu umowy do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu 

zajęć kursu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 



 

Projekt współf inansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego  

 

Beneficjent: 

Powiat Myślenicki ul. Mikołaja Reja 13,  

32-400 Myślenice tel.12 274 97 40, fax.12 274 97 42 

e-mail: starostwo@myslenicki.pl, www.myslenicki.pl 

 

Nazwa i nr projektu: 
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów   

i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji 

Zawodowych w branży E – Elektryczno - Elektronicznej  

przy Zespole Szkół w Dobczycach.  

RPMP.10.02.02-12-0213/16 

 

Realizator projektu: 

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera ul. Szkolna 20a,  

32-410 Dobczyce, tel. 12 271 01 81, 12 271 01 85,  

fax. 12 271 10 72 e - mail: zs@dobczyce.pl, 

www.dobczyce.edu.pl 

 

4.2.2. Zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić wyłącznie wykładowcy i instruktorzy 

posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia szkoleń danego typu, o ile są 

wymagane odrębnymi przepisami i posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie 

zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 

4.2.3.   Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku  po zakończeniu zajęć 

dydaktycznych przez uczniów w szkołach oraz ewentualnie w soboty między godz. 

8.00 a 16.00.  

4.2.4.  Szkolenie ma odbywać się w siedzibie zamawiającego, tj. Zespole Szkół ul. 

Szkolna 20a , 32-410, Dobczyce za co Wykonawca poniesie koszty wyłącznie opłat 

eksploatacyjnych, na podstawie odrębnej umowy. 

4.2.5.  Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia niezbędnego sprzętu 

umożliwiającego sprawne przeprowadzenie szkolenia w zakresie zdobycia 

uprawnień kat. B. 

4.2.6.  Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić wszystkie materiały szkoleniowe 

niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 

4.2.7.  Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia 
(m.in. harmonogramu i dziennika szkolenia, oświadczeń uczestników dot. 
otrzymanych materiałów szkoleniowych, list obecności, list potwierdzających 
korzystanie przez uczestników z serwisu kawowego z poczęstunkiem, rejestru 
wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 
szkolenia, inne dokumenty – jeżeli są niezbędne do właściwego potwierdzenia 
udzielonego wsparcia.  
 

4.2.8. Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji obecności uczestników na 

szkoleniu oraz informowania Zamawiającego w przypadku wystąpienia więcej niż 

dopuszczalna ilość nieobecności uczestników na zajęciach (max. 25%), rezygnacji z 

uczestnictwa w szkoleniu lub wszelkich problemach podczas szkolenia. 

4.2.9.  Wykonawca będzie zobowiązany poinformować uczestników szkolenia o 

współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

oznakować miejsce prowadzenia zajęć  i materiały szkoleniowe właściwymi 

logotypami i plakatami  programu otrzymanymi od Zamawiającego. 

4.2.10.  Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania miejsca szkolenia, w 

którym będą prowadzone zajęcia, oznakowanie  dokumentacji przebiegu  szkolenia, 

oznakowanie materiałów szkoleniowych – zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

„Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 

w zakresie informacji i promocji”.  
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4.2.11. Wykonawca będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji 

związanej z realizacją szkolenia w ramach projektu w sposób zapewniający 

dostępność, poufność i bezpieczeństwo i ochrony danych osobowych uczestników 

szkolenia zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm). 

4.2.12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji kursu wśród 

uczestników - za pomocą ankiet opracowanych zgodnie z przekazanym przez 

Zamawiającego wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 

4.2.13. Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca wystawi absolwentom 
kursu:  
- zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu kursu zawierające informację o jego 
temacie, wymiarze godzin i realizowanych treściach. 
- dokument stwierdzający nadanie uprawnień (kwalifikacji) wg obowiązujących 
przepisów 
 
4.2.14. Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania w zapisie elektronicznym 
dokumentacji fotograficznej z realizacji kursu. 
 
4.2.15. Zapewnienie serwisu kawowego z poczęstunkiem (lunch, obiad) podczas 
szkolenia o ile zajęcia dla tej samej grupy osób w danym dniu trwają co najmniej 6 
godzin 
 
4.2.16. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z przeprowadzonego kursu 
do 7 dni kalendarzowych licząc od daty zakończenia kursu 
 
4.2.17. Do rozliczenia się z zamówienia wymagane jest:  
 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację przebiegu 
kursu, na którą złożą się:  
 

1. karty przeprowadzonych zajęć praktycznych i dziennik zajęć teoretycznych 
2. oryginały list obecności uczestników kursu na zajęciach teoretycznych  

podpisane przez uczestników kursu – wzór załącznik nr 2 do umowy 
3. oryginały list potwierdzających korzystanie przez uczestników z serwisu 

kawowego z poczęstunkiem (lunch, obiad) podczas szkolenia o ile zajęcia 
dla tej samej grupy osób w danym dniu trwają co najmniej 6 godzin (jeżeli 
dotyczy) – wzór załącznik nr 3 do umowy 

4. sprawozdanie z realizacji kursu  - wzór załącznik nr 5 do umowy 
5. protokół z egzaminu  
6. podpisane przez uczestników kursu listy (oryginał), potwierdzające odbiór 

wydanych zaświadczeń/certyfikatów absolwentom kursu   - wzór załącznik 
nr 6 do umowy 
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7. wzory (kserokopie) wydanych zaświadczeń/certyfikatów 
8. podpisane przez uczestników kursu listy (oryginał), potwierdzające odbiór 

wydanych uczestnikom kursu materiałów dydaktycznych, jeżeli takowe 
zostaną wydane - wzór załącznik nr 7 do umowy 

9. ankiety ewaluacyjne wypełnione przez absolwentów kursu - wzór załącznik 
nr 4 do umowy 

10. uwierzytelniona kserokopia (lub oryginał) upoważnień nadanych 
pracownikom do przetwarzania danych osobowych uczestników kursu  
(jeśli dotyczy) 

11. materiały zdjęciowe (w zapisie elektronicznym) dokumentujące przebieg 
kursu 

 
4.3. Opis warunków udziału w postępowaniu 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria: 

1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. 

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy z wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 


