
 

„EduAkcja w technikach” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/ZO/EDUA/2018 

ZS.DZ.334.1.2018.AMC 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Dotyczy zamówienia: pn.: „Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzenia szkoleń doskonalących dla uczniów Technikum 

w Gronowie, kształcącym w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik logistyk oraz nauczycieli Zespołu Szkół, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Gronowie  w ramach realizacji projektu: „EduAkcja w technikach” w ramach projektu: nr RPKP.10.02.03-

04-0007/16 pn. „EduAkcja w technikach”, realizowanym  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 

Kształcenie zawodowe. 

 

I. Wymagania ogólne: 

1. Miejsce realizacji szkolenia dla teoretycznej części szkoleń określonych w części 1 i 2 to Zespół Szkół, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Gronowie, natomiast część 3 w całości będzie realizowana na terenie Zespołu Szkół, CKU w Gronowie. 

2. W przypadku zgłoszenia osób z niepełnosprawnościami należy zapewnić likwidację barier w uczestnictwie (np. architektonicznych). 

3. W przypadku realizacji części 3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego i udostępnić na czas prowadzenia 

zajęć specjalistyczne legalne oprogramowanie umożliwiające pełną realizację opisanych w poniższej tabeli założeń programowych. 

4. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli z tym, że w dniach nauki szkolnej zajęcia odbywać się mogą tylko popołudniami, 

natomiast w weekendy, ferie letnie, zimowe oraz inne dni gdzie nie odbywa się nauka szkolna  w ciągu całego dnia. 

5. Wymagania w zakresie cateringu: 

-  na każde 4 godziny szkoleniowe zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej jedną przerwę kawową, w trakcie której 

poda Uczestnikom co najmniej kawę, herbatę i ciastka lub owoce, wodę, mleko, cukier, cytrynę, 

- w przypadku realizacji zajęć w ciągu jednego dnia w wymiarze powyżej 6 godzin lekcyjnych Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia Uczestnikom gorącego posiłku (obiadu dwudaniowego: zupę, drugie danie oraz napój).  
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6. Sale wykładowe zajęć praktycznych oraz plac manewrowy będzie znajdował się w promieniu do 25 km od siedziby Zamawiającego/,  

w innym przypadku Wykonawca zwróci uczestnikom koszty dojazdu na szkolenie w tą i z powrotem w wysokości ustalonej do ceny 

biletów komunikacji publicznej na danej trasie.  

 

II. Obowiązki Wykonawcy względem Zamawiającego: 

1. przekazanie Zamawiającemu przed rozpoczęciem zajęć schematu weryfikacji uzyskania kompetencji zawodowych w wyniku 

udziału w szkoleniu, schemat weryfikacji kompetencji musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata: 2014-2020. Zgodnie z zapisami wytycznych fakt nabycia kompetencji 

będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: ETAP I – Zakres, ETAP II – Wzorzec, ETAP III – Ocena, ETAP IV – 

Porównanie, 

2. prowadzenie dokumentacji szkolenia według wzorów przekazanych przez Zamawiającego (m.in. listy obecności, dzienniki zajęć), 

3. w przypadku realizacji zajęć w obiektach własnych oznaczenie miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu szkolenia w ramach 

projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz zapewnienie likwidacji barier w udziale osób z niepełnosprawnościami, 

4. przeprowadzenie minimalnej liczby godzin szkoleniowych określonych w poniższej tabeli, 

5. przeprowadzenie pre testu przed rozpoczęciem zajęć i post testu po zakończeniu zajęć, ewentualnie egzaminu jeśli wymaga tego dana 

forma szkoleniowa (zgodnie z zaakceptowaną formą weryfikacji uzyskania kompetencji), 

6. wydanie Zamawiającemu imiennych certyfikatów/zaświadczeń/świadectw kwalifikacji o ukończeniu szkolenia, którego dotyczy oferta, 

7. przekazanie Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia oryginałów dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, pre testu 

i post testu (ewentualnie innej formy zgodnie z formą weryfikacji uzyskania kompetencji) oraz kopii potwierdzonych za zgodność 

zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia przez Uczestnika.  

III. Wykonawca, a także delegowani przez niego wykładowcy/trenerzy są zobowiązani do przestrzegania zasady równości szans, w tym 

równości płci w trakcie realizacji usług w ramach projektu. 

IV. Wykonawcy obowiązani są przedstawić program szkolenia ze wskazaniem metod, które będą przez nich wykorzystane podczas zajęć 

oraz wskazaniem specjalistycznego wyposażenia wykorzystywanego w trakcie prowadzenia zajęć. 

V. Cena za przeprowadzenie szkolenia zawodowego podlega weryfikacji na podstawie złożonych ofert, jednak nie może przekraczać 

stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu. Cena deklarowana w ofercie jest ceną jednostkową przeszkolenia jednego 

uczestnika.  
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W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, 

Zamawiający może powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.  

 

Część 
Nazwa szkolenia wraz  

z liczbą godzin realizacji 

Liczba 

grup/osób 
Planowane terminy Opis szkolenia 

1. 

Szkolenie doskonalące  

w zakresie – operator wózków 

jezdniowych z napędem 

silnikowym wraz z bezpieczną 

wymianą butli gazowych 

prowadzące do uzyskania 

uprawnień UDT  

do kierowania wózkami 

jezdniowymi 

(co najmniej 67 godzin) 

2 gr. x 10 os. 

1.03.2018 – 31.08.2018  

(1 grupa) 

Rok szkolny 2018/2019  

(1 grupa) 

 

Szkolenie składać się powinno co najmniej z 67 godzin zajęć, z czego  

co najmniej 15 godzin obejmuje jazdę wózkami jezdniowymi różnych typów 

na każdego uczestnika; w liczbie godzin ujęto także zagadnienia związane  

z bezpieczną obsługą wózków zasilanych gazem, w tym wymianę butli 

gazowych.  Zajęcia praktyczne – jazda wózkami może być realizowana  

w maksymalnie 3 – osobowych grupach, przy czym w trakcie zajęć 

użytkowane będą wózki co najmniej dwóch rodzajów w liczbie co najmniej  

trzech sztuk. 

Szkolenie musi być realizowane w oparciu o program szkolenia opracowany 

przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach. Szkolenie 

kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności. Szkolenie 

realizowane jest zgodnie z właściwymi przepisami, szczególnie  

z rozporządzeniem MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Na koszty szkolenia składać się powinny: wynagrodzenie trenerów, materiały 

szkoleniowe, posiłek oraz poczęstunek w trakcie zajęć, koszt egzaminu UDT. 

Na program szkolenia powinny się składać co najmniej poniższe zagadnienia:  

1)Typy stosowanych wózków jezdniowych. 

2) Budowa wózków jezdniowych. 

3) Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu 

pracy. 

4) Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. 
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5) BHP przy obsłudze wózków jezdniowych. 

6) Wiadomości o dozorze technicznym. 

7) Zajęcia praktyczne jazda wózkami jezdniowymi różnych typów. 

8) Przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania czynności 

związanych w wymianą butli. 

9) Wymiana butli wykonana przez instruktora. 

10) Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia. 

11) Samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia. 

Szkolenie w części teoretycznej odbywać się będzie w siedzibie Zespołu 

Szkół, CKU w Gronowie – Gronowo 128, 87-162 Lubicz w salach 

lekcyjnych.  

Szkolenie realizowane będzie dla uczniów Zespołu Szkół, CKU  

w Gronowie kształcących się w zawodzie technik logistyk. 

2. 

Szkolenie doskonalące  

w zakresie obsługi  

i programowania obrabiarek 

sterowanych numerycznie 

Operator CNC  -   

(co najmniej 128 godz.) 

2 gr. x 10 os 

1.03.2018 – 31.08.2018  

(1 grupa) 

Rok szkolny 2018/2019  

(1 grupa) 

 

Szkolenie składać się powinno z co najmniej 128 godzin zajęć na jedną osobę, 

z czego co najmniej 104 godziny obejmują zajęcia praktyczne tzn. zajęcia  

ze specjalistycznym oprogramowaniem symulującym pracę maszyny oraz 

pracę przy obrabiarce numerycznej w zakresie wykonywania określonych 

detali. Przy jednej obrabiarce podczas zajęć praktycznych może pracować 

maksymalnie 5 uczestników.  

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu: podstaw obróbki skrawania, 

podstaw rysunku technicznego, planowania procesu technologicznego, 

programowania procesów technologicznych z zastosowaniem programu 

komputerowego CAD/CAM oraz zajęcia praktyczne z wykorzystaniem 

obrabiarek numerycznych, stanowi to jednocześnie minimalne treści 

programowe szkolenia. 

Na koszty szkolenia składają się: wynagrodzenie trenerów, materiały 

szkoleniowe, posiłek oraz poczęstunek w trakcie zajęć. Szkolenie w części 

teoretycznej odbędzie się w całości na terenie Zespołu Szkół, CKU  
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w Gronowie. Wykładowca musi zapewnić w trakcie szkolenia różne rodzaje 

obrabiarek (tokarki, frezarki). 

Szkolenie realizowane będzie dla uczniów Zespołu Szkół, CKU  

w Gronowie kształcących się w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych. 

3. 

Szkolenie doskonalące  

w zakresie – Solid Edge 

poziom zaawansowany – 

( co najmniej 50 godzin.) 

1 gr. x 13 os. 

1.03.2018 – 31.08.2018  

(1 grupa) 

 

 

Zajęcia będą przeprowadzone z wykorzystaniem legalnego oprogramowaniu 

dostarczonego i udostępnionego przez Wykonawcę szkolenia na czas zajęć. 

Na koszty szkolenia składają się: wynagrodzenie trenerów, materiały 

szkoleniowe, posiłek oraz poczęstunek w trakcie zajęć. Szkolenie odbędzie się 

w całości na terenie Zespołu Szkół, CKU w Gronowie. Na program szkolenia 

powinny się składać co najmniej poniższe zagadnienia: 

1) Poznanie zasady działania programów CAD w odmianach 2D i 3D,  

2) tworzenie modelu 3D części oraz zespołów, 

3)  generowanie dokumentacji płaskiej,  

4) współpraca z systemami CAM. 

Szkolenie powinno być dwuetapowe tzn. pierwszy etap (nie więcej niż 20 

godzin) powinien obejmować przypomnienie zagadnień podstawowych drugi 

etap (30 godzin) obejmować poziom zaawansowany obsługi programu. 

Szkolenie nie może być realizowane w formie zdalnej (np. e- learning). 

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały dydaktyczne  

i szkoleniowe w tym pełną wersję oprogramowania, na którym 

prowadzony będzie kurs z przeznaczeniem do pracy w domu na okres nie 

krótszy niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia szkolenia. 

Szkolenie zostanie zakończone wystawieniem Certyfikatu Autoryzowanego 

Ośrodka Szkolenia dla oprogramowania, na którym będzie prowadzony kurs. 

Autoryzacja powinna być udzielona przez producenta oprogramowania. 

Szkolenie realizowane będzie dla nauczycieli Zespołu Szkół, CKU  

w Gronowie. 

 


