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Załącznik nr 1 

ZP- 2/2011  

Wymagania Zamawiającego 
Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę usługi szkoleniowe w ramach niniejszego 
zamówienia  odpowiadały - spełniały następujące wymagania: 
1. Ogólne: 

−−−−    Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut, z wyłączeniem kursów na prawo jazdy, gdzie godzina 
szkoleniowa wynosi 60 minut. 

−−−−    Rekrutację osób do Projektu prowadzi Zamawiający.  
−−−−    Kursy prowadzone będą zgodnie z terminami wskazanymi dla realizacji kaŜdego zadania.  
−−−−    Zastosowane metody nauczania muszą uwzględniać indywidualne podejście do kaŜdego 

z uczestników. 
−−−−    Warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania kursu/szkolenia będą zgodne 

z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
−−−−    W ramach realizacji szkoleń/ kursów Wykonawca zapewni: 
− Catering (uzupełniany w trakcie szkolenia), a w przypadku szkoleń trwających powyŜej 

6 godzin szkoleniowych dodatkowo ciepły posiłek – obiad (II danie),  
− Swobodny dostęp do sanitariatów, 
− Wystarczającą liczbę własnych licencji na oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji 

szkoleń zarówno w zakresie szkoleń informatycznych, jak i innych szkoleń wykorzystujących 
narzędzia informatyczne w celach edukacyjnych, które zostaną przedstawione przed 
podpisaniem umowy na przedmiotowe zamówienie, 

− kaŜdej osobie szkolącej się osobny komputer ze stanowiskiem do pracy w przypadku szkoleń 
informatycznych, 

− zastępczą infrastrukturę informatyczną dla szkoleń komputerowych w przypadku awarii 
sprzętu, 

− nieodpłatnie uczestnikom w trakcie szkolenia indywidualne materiały szkoleniowe 
odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych modułów szkoleniowych 
wymienionych w rozdziale 3 SIWZ „Przedmiot zamówienia” w postaci skryptów, 
podręczników umoŜliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych 
szkolenia oraz materiały piśmiennicze (długopis, ołówek, notatnik formatu A4), które po 
zakończeniu szkolenia przekazuje kaŜdemu z kursantów na własność, 

− nieodpłatnie materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem 
tematykę szkolenia oraz jego cały cykl spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które 
zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia, 

− odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi 
realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, min.: oznaczenia sal 
szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, dokumentów w związku z współfinansowaniem 
z Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszczonymi na stronie internetowej: 
www.efs.gov.pl, www.mrr.gov.pl lub www.funduszestrukturalne.gov.pl., 
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− wydanie przeszkolonym uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu lub innego 
dokumentu potwierdzającego uzyskanie uprawnień lub nabycie umiejętności,  

− Wykonawca na koniec szkolenia przeprowadzi ankietę ewaluacyjną przygotowaną przez 
Zamawiającego, 

−−−−    Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia listy obecności (potwierdzenie obecności 
za pomocą własnoręcznego podpisu uczestnika), a takŜe rejestrowania i niezwłocznego 
zgłaszania Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu wszystkich nieobecności 
uczestników szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania, 

−−−−    Wykonawca zapewni kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje i umiejętności 
wykładowców adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń oraz 
czynne uczestnictwo w procesie dydaktycznym wszystkich wykładowców/instruktorów 
wyszczególnionych w ofercie przetargowej, tj. praktyczne prowadzenie zajęć szkoleniowych, 
co będzie miało swoje odzwierciedlenie w dzienniku szkolenia. 

−−−−    Wymieniona w Załączniku nr 5 do oferty kadra nie moŜe bez zgody Zamawiającego być 
zmieniona przed i w trakcie realizacji szkoleń, 

−−−−    W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, Ŝe zbędnym lub niemoŜliwym stanie się 
przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych 
na szkolenie oraz w konsekwencji powyŜszego prawo zmniejszenia liczby grup 
szkoleniowych. 

−−−−    Zamawiający zastrzega moŜliwość modyfikacji załączonego do oferty harmonogramu kursu, 
który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy z tym, Ŝe nie 
później niŜ na dzień przed rozpoczęciem zadania szkoleniowego, 

−−−−    Warunki płatności zostaną ustalone wspólnie z Wykonawcą w dniu podpisania umowy.  
 
2. Szczegółowe w zakresie poszczególnych zadań.  
W ramach wykonania poszczególnych zadań Wykonawca zapewni (dodatkowo ponad wyŜej opisane 
wymagania ogólne) spełnienie następujących wymagań szczegółowych dla zadnia (zadań), na które 
składa ofertę: 
Zadanie 5 „Kurs tworzenia aplikacji internetowych połączony z warsztatami społeczno-
zawodowymi i rehabilitacją” : 

a) Termin realizacji zadania: czerwiec-sierpień 2011 r. Szczegółowy termin szkolenia 
zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy szkolenia. 

b) Wykonawca zapewni kurs zorganizowany stacjonarnie w ośrodku dostosowanym do potrzeb 
osób niepełnosprawnych ruchowo z bazą rehabilitacyjną w miejscu atrakcyjnym turystycznie.  

c) Wykonawca zapewni swobodny dostęp do sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo.  

d) Wykonawca zapewni zakwaterowanie, całodobowe wyŜywienie oraz transport do i z miejsca 
szkolenia dla 11 osób środkiem transportu dostosowanym do przewozu osób 
niepełnosprawnych ruchowo. 

e) Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe 
w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia,  

f) Wykonawca zapewni kadrę dydaktyczną na warsztaty społeczno-zawodowe tj.: psychologa 
oraz doradcę zawodowego, 
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g) Wykonawca zapewni uczestnikom kursu moŜliwość uczestnictwa w zajęciach 
rehabilitacyjnych wg indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, 

h) Kurs powinien mieć opiekuna z ramienia instytucji szkoleniowej, czyli osobę odpowiedzialną 
za organizację i realizację kursu, wskazaną do kontaktu, 

i) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze 
do i z miejsca szkolenia.  

 
Zadanie 11 „Kurs prawa jazdy kat. C”: 

a) Termin realizacji zadania: czerwiec-grudzień 2011 r. Szczegółowy termin szkolenia 
zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy szkolenia. 

b) miejsce realizacji zadania: miasto siedziby Zamawiającego, tj. Wyszków. 
c) Wykonawca zapewni kadrę dydaktyczną posiadającą wykształcenie i doświadczenie 

zawodowe w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia,  
d) kurs powinien być zrealizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 

października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez 
kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U Nr 217 poz. 1834 z późn. zm.), 

e) kurs powinien być zakończony egzaminem państwowym organizowanym przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego celem uzyskania Prawo Jazdy kat. C, 

f) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w miejscu kursu oraz podczas trwania kursu, 

g) niezwłocznie po zakończeniu kursu Wykonawca zobowiązany jest do wydania, 
za potwierdzeniem odbioru, Zaświadczeń o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób 
ubiegających się o prawo jazdy kat. C.  

h) Wykonawca dokona za uczestników szkolenia opłaty za: wymagane badania lekarskie, 
pierwszy egzamin państwowy oraz przedłoŜenia do Zamawiającego kserokopii dokumentu 
potwierdzającego dokonanie opłat oraz informacji wystawionej przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego, w którym odbywać się będzie egzamin o przyjęciu wymaganych 
dokumentów i terminie egzaminu. 

i) Wykonawca posiada samochody osobowe niezbędne do realizacji zajęć praktycznych, 
co potwierdzi sporządzonym wykazem załączonym do oferty. 

 
 

 
.......................... dnia ..............................                                      

                                                                                                         
……………………………………………… 
Podpis upowaŜnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 

 
 
 
 
 


