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ZS.DZ.334.2.2019.AMC         Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/ZO/STZM/2019 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Dotyczy zamówienia: pn.: „Świadczenie usług szkolenia zawodowego dla osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy nabywaniem, 

podnoszeniem, uzupełnianiem posiadanych kwalifikacji, kompetencji lub umiejętności zawodowych”  w ramach realizacji Projektu nr RPKP.10.04.02-

04-0002/17 pn.: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4. Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na 

rzecz rynku  pracy. 

 

UWAGA !!!  

Wszystkie dane liczbowe określone w kolumnie „aktualna liczba osób” należy traktować orientacyjnie. Zamawiający dopuszcza możliwość 

skierowania w wyznaczonych terminach dodatkowe osoby, które w wyniku przeprowadzonych spotkań z doradcą zawodowym otrzymają 

rekomendację do skorzystania z kursów objętych ofertą Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmniejszenia liczby osób w stosunku 

do danych zawartych we wzmiankowanej kolumnie, m.in. w związku z utratą przez uczestnika projektu możliwości skorzystania z kursu z powodu 

utraty atrybutów kwalifikacyjnych (np. zmiana miejsca zamieszkania, uzyskanie wykształcenia wyższego). Liczba ta może również ulec zmniejszeniu 

w wyniku rezygnacji uczestnika z dalszego udziału w projekcie.   

Część 

nr 
Nazwa kursu  

Aktualna 

liczba osób 
Planowane terminy Opis szkolenia 

1. 
Kurs operatora koparko – 

ładowarki Kl. III 
21 maj 2019-31.03.2020 

Zamawiający po podpisaniu umowy skieruje na kurs uczestników projektu "Spełnimy Twoje 

zawodowe marzenia". Uczestnicy będą mieli ukończone 18 lat i będą kierowani na kurs 

indywidualnie, w okresie od maja 2019 do 31 grudnia 2019r. lub do wyczerpania kwoty 

zamówienia zaplanowanej przez Zamawiającego. Liczba osób skierowanych do Wykonawcy  

w okresie objętym umową będzie zależna od liczby kandydatów, którzy w okresie objętym 

umową złożą dokumenty rekrutacyjne, zostaną przyjęci do udziału w projekcie i otrzymają  

od  doradcy zawodowego wskazanie kursu operatora koparko -  ładowarki kl. III jako kursu 

możliwego do zrealizowania w ramach projektu. Zajęcia muszą się odbyć na terenie Powiatu 

toruńskiego lub m. Torunia w okresie od maja 2019r. do 31 marca 2020r. 

W przypadkach losowych leżących po stronie uczestnika kursu możliwe jest przedłużenie 

terminu realizacji kursu na pisemny wniosek Wykonawcy nie dłużej jednak niż  

do 30 kwietnia 2020r.  
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1. Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w rozumieniu 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265,  

z późn. zm.). 

2. W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 przeprowadzenie dla każdego z uczestników  134 godzin szkolenia teoretycznego  

i praktycznego (52 godziny teoretyczne oraz 82 godziny zajęć praktycznych) 

 ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

 koszt badań oraz stosownych orzeczeń lekarskich niezbędnych do realizacji kursu 

 materiały dydaktyczne 

 zakupu uczestnikom kursu odzieży roboczej i przekazania jej uczestnikom 

 zaświadczenie o ukończeniu kursu  

 koszt egzaminu państwowego przed  Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Instytut 

Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie 

 koszt wydania dokumentów potwierdzających kwalifikacje do obsługi koparko 

ładowarek w tym książeczki operatora. 

3. Realizacja szkoleń powinna nastąpić do końca marca 2020r. 

4. Program kursu powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami, opracowany lub 

zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  

w Warszawie. 

5. Godzina kursu (część teoretyczna) liczy 45 minut, natomiast godzina zajęć praktycznych 

liczy 60 minut. 

6. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowcę (instruktora) posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje oraz posiadającego wiedzę i minimum trzyletnie doświadczenie 

w tematyce prowadzonych zajęć z osobami dorosłymi.  

7. Zajęcia dla uczestników szkolenia muszą się odbywać w Toruniu lub na terenie Powiatu 

Toruńskiego w dni i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. 

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji 

zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nienależycie wykonują swoje obowiązki. W takiej 

sytuacji Zamawiający pisemnie, przedstawi powody, dla których żąda zmiany osób 

realizujących zamówienie i wskaże termin, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie 

wskazać nowe osoby spełniające wymogi Zamawiającego. 

9. Jeżeli którykolwiek z podanych przez Zamawiającego uczestników nie przejdzie 
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pozytywnie  badań lekarskich wymaganych przepisami prawa, Wykonawca niezwłocznie 

informuje o tym Zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. 

10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Materiały te muszą 

być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym 

oraz dobre jakościowo. 

11. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi mogą być: skrypty, płyty CD lub materiały 

ksero dotyczące przedmiotu zamówienia, które musza być czytelne, estetycznie wykonane  

i dobrej jakości. 

12. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad 

realizacją szkolenia oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. 

13. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego prawidłowej realizacji szkolenia, 

 sprawdzanie efektów szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia wybranymi przez 

siebie metodami, 

 prowadzenia listy obecności uczestników kursu, 

 każdorazowego niezwłocznego informowania zamawiającego o przypadkach 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkoleniowych uczestników  

lub o ich zwolnieniach lekarskich oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa na 

szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób, 

 wystawienia rachunku lub faktury po zakończeniu całego kursu dla każdego uczestnika 

wraz z załącznikami. 

14. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na konto na podstawie 

wystawionego rachunku lub faktury w terminie określonym w umowie. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do każdego rachunku lub faktury następujące dokumenty: 

 oryginalne listy obecności z logotypami i z podpisami uczestników kursu  

 kserokopie orzeczeń lekarskich 

 harmonogram realizacji zajęć  

 kserokopie zaświadczeń ukończenia szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności  

w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Instytut Mechanizacji 

Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie  

 wykaz  wydanych materiałów dydaktycznych i odzieży roboczej, jakie na własność 

otrzyma uczestnik szkolenia wraz z podpisami uczestników 

 kserokopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu państwowego 
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przed komisją powołaną przez Instytut, o którym mowa powyżej,  

 kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i książeczek operatora jeśli zostały wydane. 

15. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem. 

16. W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia, Zamawiający zapłaci tylko  

za zrealizowane godziny szkolenia dla danego uczestnika na podstawie podpisanych przez 

niego list obecności. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie: 

 przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia, 

 prowadzenia dokumentacji kursu, 

 uczestnictwa osób szkolonych  w zajęciach. 

2. 

Kurs operator wózków 

jezdniowych z napędem 

silnikowym wraz  

z bezpieczną wymianą butli 

gazowych prowadzące  

do uzyskania uprawnień UDT 

do kierowania wózkami 

jezdniowymi 

 

8 maj 2019-31.03.2020 

Zamawiający po podpisaniu umowy skieruje na kurs uczestników projektu "Spełnimy Twoje 

zawodowe marzenia". Uczestnicy będą mieli ukończone 18 lat i będą kierowani na kurs 

indywidualnie, w okresie od maja 2019 do 31 grudnia 2019r. lub do wyczerpania kwoty 

zamówienia zaplanowanej przez Zamawiającego. Liczba osób skierowanych do Wykonawcy  

w okresie objętym umową będzie zależna od liczby kandydatów, którzy w okresie objętym 

umową złożą dokumenty rekrutacyjne, zostaną przyjęci do udziału w projekcie i otrzymają  

od  doradcy zawodowego wskazanie kursu operatora wózka jezdniowego jako kursu możliwego 

do zrealizowania w ramach projektu. Zajęcia muszą się odbyć na terenie Powiatu toruńskiego 

lub m. Torunia w okresie od maja 2019r. do 31 marca 2020r. 

W przypadkach losowych leżących po stronie uczestnika kursu możliwe jest przedłużenie 

terminu realizacji kursu na pisemny wniosek Wykonawcy nie dłużej jednak niż  

do 30 kwietnia 2020r.  

1. Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w rozumieniu 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265,  

z późn. zm.). 

2. W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 przeprowadzenie dla każdego z uczestników  67 godzin szkolenia teoretycznego 

i praktycznego, 

 ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) 

 koszt badań oraz stosownych orzeczeń lekarskich niezbędnych do realizacji kursu 
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 materiały dydaktyczne 

  zakupu uczestnikom kursu odzieży roboczej i przekazania jej uczestnikom 

 zaświadczenie o ukończenia kursu  

 koszt egzaminu państwowego przed UDT 

 koszt wydania dokumentów potwierdzających kwalifikacje do obsługi wózka 

jezdniowego. 

3. Realizacja szkoleń powinna nastąpić do końca marca 2020r. 

4. Program kursu powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami, opracowany  

lub zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. 

5. Godzina kursu (część teoretyczna) liczy 45 minut, natomiast godzina zajęć praktycznych 

liczy 60 minut. 

6. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowcę (instruktora) posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje oraz posiadającego wiedzę i minimum trzyletnie doświadczenie 

w tematyce prowadzonych zajęć z osobami dorosłymi.  

7. Zajęcia dla uczestników szkolenia muszą się odbywać w Toruniu lub na terenie Powiatu 

toruńskiego w dni i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. 

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji 

zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nienależycie wykonują swoje obowiązki. W takiej 

sytuacji Zamawiający pisemnie, przedstawi powody, dla których żąda zmiany osób 

realizujących zamówienie i wskaże termin, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie 

wskazać nowe osoby spełniające wymogi Zamawiającego. 

9. Jeżeli którykolwiek z podanych przez Zamawiającego uczestników nie przejdzie 

pozytywnie  badań lekarskich wymaganych przepisami prawa, Wykonawca niezwłocznie 

informuje o tym Zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. 

10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Materiały te muszą 

być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym 

oraz dobre jakościowo. 

11. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi mogą być: skrypty, płyty CD lub materiały 

ksero dotyczące przedmiotu zamówienia, które musza być czytelne, estetycznie wykonane  

i dobrej jakości. 

12. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad 

realizacją szkolenia oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. 

13. Wykonawca zobowiązany będzie do: 
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 prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego prawidłowej realizacji szkolenia, 

 sprawdzanie efektów szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia wybranymi przez 

siebie metodami, 

 prowadzenia listy obecności uczestników kursu, 

 każdorazowego niezwłocznego informowania zamawiającego o przypadkach 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkoleniowych uczestników lub  

o ich zwolnieniach lekarskich oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa  

na szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych 

osób, 

 wystawienia rachunku lub faktury po zakończeniu całego kursu dla każdego uczestnika 

wraz z załącznikami. 

14. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na konto na podstawie 

wystawionego rachunku lub faktury w terminie określonym w umowie. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do każdego rachunku lub faktury następujące dokumenty: 

 oryginalne listy obecności z logotypami i z podpisami uczestników kursu  

 kserokopie orzeczeń lekarskich 

 harmonogram realizacji zajęć  

 kserokopie zaświadczeń ukończenia szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności  

w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru 

Technicznego  

 wykaz  wydanych materiałów dydaktycznych i odzieży roboczej, jakie na własność 

otrzyma uczestnik szkolenia wraz z podpisami uczestników 

 kserokopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu państwowego 

przed UDT 

 kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych przez UDT jeśli zostało wydane. 

15. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem. 

16. W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia, Zamawiający zapłaci tylko  

za zrealizowane godziny szkolenia dla danego uczestnika na podstawie podpisanych przez 

niego list obecności. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej zakresie: 

 przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia 
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 prowadzenia dokumentacji kursu 

 uczestnictwa osób szkolonych  w zajęciach 

3. 
Kurs prawa jazdy  

kat. C+E 
14  maj 2019-31.03.2020 

Zamawiający po podpisaniu umowy skieruje na kurs uczestników projektu "Spełnimy Twoje 

zawodowe marzenia. Uczestnicy będą mieli ukończone 21 lat, posiadali prawo jazdy kat. C  

i będą kierowani na kurs indywidualnie, w okresie od maja 2019 do 31 grudnia 2019r. lub do 

wyczerpania kwoty zamówienia zaplanowanej przez Zamawiającego. Liczba osób 

skierowanych do Wykonawcy w okresie objętym umową będzie zależna od liczby kandydatów, 

którzy w okresie objętym umową złożą dokumenty rekrutacyjne, zostaną przyjęci do udziału  

w projekcie i otrzymają od  doradcy zawodowego wskazanie kursu prawa jazdy kategorii C+E 

jako kursu możliwego do zrealizowania w ramach projektu. Zajęcia muszą się odbyć na terenie 

Powiatu toruńskiego lub m. Torunia w okresie od maja 2019r. do 31 marca 2020r. 

W przypadkach losowych leżących po stronie uczestnika kursu możliwe jest przedłużenie 

terminu realizacji kursu na pisemny wniosek Wykonawcy nie dłużej jednak niż do 30 kwietnia 

2020r.  

1. Wykonawca musi posiadać wpis do przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców zgodnie z zapisami ustawy z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn.zm.). 

2. W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 przeprowadzenie dla każdego z uczestników 25 godzin indywidualnej nauki 

praktycznej na kursie prawa jazdy kat. C+E, 

 przeprowadzenie dla każdego uczestnika. który nie zdał egzaminu wewnętrznego lub 

państwowego dodatkowych 5 godzin zegarowych indywidualnej nauki 

praktycznej(jazdy) przygotowującej do ponownego przystąpienia do egzaminu,   

 ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) 

 koszt badań oraz stosownych orzeczeń lekarskich niezbędnych do realizacji kursu 

 materiały dydaktyczne 

 egzamin wewnętrzny przeprowadzany w ośrodku szkolenia, 

 pierwszy egzamin państwowy zewnętrzny przeprowadzany przez WORD Toruń 

3. Realizacja szkoleń powinna nastąpić do końca marca 2020r. 

4. Godzina kursu zajęć praktycznych liczy 60 minut. 

5. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowcę (instruktora) posiadającego 
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odpowiednie kwalifikacje oraz posiadającego wiedzę i minimum trzyletnie doświadczenie 

w tematyce prowadzonych zajęć z osobami dorosłymi.  

6. Zajęcia dla uczestników szkolenia muszą się odbywana terenie Powiatu toruńskiego lub w 

Toruniu w dni i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. 

7. Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadza dla każdego uczestnika, który nie 

zaliczył egzaminu wewnętrznego lub państwowego dodatkowe godziny zajęć 

indywidualnej nauki praktycznej, w wymiarze 5 godzin. 

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych  

do realizacji zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nienależycie wykonują swoje obowiązki. 

W takiej sytuacji Zamawiający pisemnie, przedstawi powody, dla których żąda zmiany 

osób realizujących zamówienie i wskaże termin, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie 

wskazać nowe osoby spełniające wymogi Zamawiającego. 

9. Jeżeli którykolwiek z podanych przez Zamawiającego uczestników nie przejdzie 

pozytywnie  badań lekarskich lub psychologicznych wymaganych przepisami prawa, 

Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty 

za szkolenie tych osób. 

10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Materiały te muszą 

być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym 

oraz dobre jakościowo. 

11. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi mogą być: skrypty, płyty CD lub materiały 

ksero dotyczące przedmiotu zamówienia, które musza być czytelne, estetycznie wykonane i 

dobrej jakości. 

12. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad 

realizacją szkolenia oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. 

13. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego prawidłowej realizacji szkolenia, 

 sprawdzanie efektów szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia wybranymi przez 

siebie metodami, 

 prowadzenia listy obecności uczestników kursu, 

 każdorazowego niezwłocznego informowania zamawiającego o przypadkach 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkoleniowych uczestników lub  

o ich zwolnieniach lekarskich oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa na szkoleniu 

w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób, 
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 wystawienia rachunku lub faktury po zakończeniu całego kursu dla każdego uczestnika 

wraz z załącznikami, 

 zgłoszenia uczestników na pierwszy egzamin państwowy przeprowadzany przez 

WORD w Toruniu i pokrycie opłaty za ten egzamin.  

14. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na konto na podstawie 

wystawionego rachunku lub faktury w terminie określonym w umowie. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do każdego rachunku lub faktury następujące dokumenty: 

 oryginalne listy obecności z logotypami i z podpisami uczestników kursu,  

 kserokopie orzeczeń lekarskich i psychologicznych, 

 harmonogram realizacji zajęć,  

 protokół z egzaminu wewnętrznego, 

 kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu, 

 kserokopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu państwowego 

(faktura, zaświadczenie o opłaceniu egzaminu), 

 wykaz  wydanych materiałów dydaktycznych, jakie na własność otrzyma uczestnik 

szkolenia wraz z podpisami uczestników. 

15. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem. 

16. W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia, Zamawiający zapłaci tylko  

za zrealizowane godziny szkolenia dla danego uczestnika na podstawie podpisanych przez 

niego list obecności. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej zakresie: 

 przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia 

 prowadzenia dokumentacji kursu 

 uczestnictwa osób szkolonych  w zajęciach 

4. 

Kurs prawa jazdy kat. C+E  

z kwalifikacją wstępną 

przyspieszoną  

3 maj 2019-31.03.2020 

Zamawiający po podpisaniu umowy skieruje na kurs uczestników projektu "Spełnimy Twoje 

zawodowe marzenia".  Uczestnicy będą mieli ukończone 21 lat, posiadali prawo jazdy kat. C  

i będą kierowani na kurs indywidualnie, w okresie od maja 2019 do 31 grudnia 2019r. lub do 

wyczerpania kwoty zamówienia zaplanowanej przez Zamawiającego. Liczba osób 

skierowanych do Wykonawcy w okresie objętym umową będzie zależna od liczby kandydatów, 

którzy w okresie objętym umową złożą dokumenty rekrutacyjne, zostaną przyjęci do udziału  

w projekcie i otrzymają od  doradcy zawodowego wskazanie kursu prawa jazdy kategorii C+E 
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wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną jako kursu możliwego do zrealizowania w ramach 

projektu. Zajęcia muszą się odbyć na terenie Powiatu toruńskiego lub m. Torunia w okresie od 

maja 2019r. do 31 marca 2020r. 

W przypadkach losowych leżących po stronie uczestnika kursu możliwe jest przedłużenie 

terminu realizacji kursu na pisemny wniosek Wykonawcy nie dłużej jednak niż do 30 kwietnia 

2020r.  

1. Wykonawca musi posiadać wpis do przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców zgodnie z zapisami ustawy z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn.zm.)oraz wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia, prowadzonego przez wojewodę właściwego  

ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 58  

z późn.zm.). 

2. W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 przeprowadzenie dla każdego z uczestników 25 godzin indywidualnej nauki 

praktycznej na kursie prawa jazdy kat. C+E, 

 dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kurs kwalifikacyjny musi obejmować:  

1) część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 97 godzin; 2) część 

specjalistyczną prowadzoną w formie: a) zajęć teoretycznych, trwających minimum 33 

godziny, b) zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona 

powinna odbyć minimum 8 godzin jazdy indywidualnej, oraz c) zajęć praktycznych  

z jazdy warunkach specjalnych, podczas  których osoba szkolona powinna odbyć 

minimum 2 godziny jazdy indywidualnej(W przypadku prowadzenia zajęć 

praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu urządzenia, 

o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, 2 godziny 

jazdy w warunkach specjalnych bez wykorzystania tego urządzenia uznaje się za 

równoważne 1 godzinie jazdy przy wykorzystaniu tego urządzenia),  

 przeprowadzenie dla każdego uczestnika. który nie zdał egzaminu wewnętrznego lub 

państwowego dodatkowych 5 godzin zegarowych indywidualnej nauki 

praktycznej(jazdy) przygotowującej do ponownego przystąpienia do egzaminu 

 ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) 
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 koszt badań oraz stosownych orzeczeń lekarskich niezbędnych do realizacji kursu 

 materiały dydaktyczne 

 egzamin wewnętrzny przeprowadzany w ośrodku szkolenia, 

 pierwszy test kwalifikacyjny przeprowadzany przez członków Komisji 

Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę, 

 pierwszy egzamin państwowy zewnętrzny przeprowadzany przez WORD Toruń 

3. Realizacja szkoleń powinna nastąpić do końca marca 2020r. 

4. Godzina kursu zajęć praktycznych liczy 60 minut, teoretycznych 45 minut  

z wyłączeniem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, gdzie wszystkie zajęcia trwają 60 

minut, 

5. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowcę (instruktora) posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje oraz posiadającego wiedzę i minimum trzyletnie doświadczenie 

w tematyce prowadzonych zajęć z osobami dorosłymi.  

6. Zajęcia dla uczestników szkolenia muszą się odbywana terenie Powiatu toruńskiego lub  

w Toruniu w dni i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. 

7. Wykonawca przeprowadzi dla każdego uczestnika. który nie zdał egzaminu wewnętrznego 

lub państwowego dodatkowe 5 godzin zegarowych indywidualnej nauki praktycznej(jazdy) 

przygotowującej do ponownego przystąpienia do egzaminu. 

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych  

do realizacji zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nienależycie wykonują swoje obowiązki. 

W takiej sytuacji Zamawiający pisemnie, przedstawi powody, dla których żąda zmiany 

osób realizujących zamówienie i wskaże termin, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie 

wskazać nowe osoby spełniające wymogi Zamawiającego. 

9. Jeżeli którykolwiek z podanych przez Zamawiającego uczestników nie przejdzie 

pozytywnie  badań lekarskich lub psychologicznych wymaganych przepisami prawa, 

Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty 

za szkolenie tych osób. 

10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Materiały te muszą 

być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym 

oraz dobre jakościowo. 

11. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi mogą być: skrypty, płyty CD lub materiały 

ksero dotyczące przedmiotu zamówienia, które musza być czytelne, estetycznie wykonane i 

dobrej jakości. 
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12. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad 

realizacją szkolenia oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. 

13. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego prawidłowej realizacji szkolenia, 

 sprawdzanie efektów szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia wybranymi przez 

siebie metodami, 

 prowadzenia listy obecności uczestników kursu, 

 każdorazowego niezwłocznego informowania zamawiającego o przypadkach 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkoleniowych uczestników lub  

o ich zwolnieniach lekarskich oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa na szkoleniu 

w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób, 

 wystawienia rachunku lub faktury po zakończeniu całego kursu dla każdego uczestnika 

wraz z załącznikami, 

 zgłoszenia uczestników na pierwszy egzamin państwowy przeprowadzany przez 

WORD w Toruniu oraz test kwalifikacyjny przeprowadzony przez członków Komisji 

Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę.  

14. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na konto na podstawie 

wystawionego rachunku lub faktury w terminie określonym w umowie. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do każdego rachunku lub faktury następujące dokumenty: 

 oryginalne listy obecności z logotypami i z podpisami uczestników kursu  

 kserokopie orzeczeń lekarskich i psychologicznych 

 harmonogram realizacji zajęć  

 protokół z egzaminu wewnętrznego, 

 kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu, 

 kserokopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu państwowego 

(faktura, zaświadczenie o opłaceniu egzaminu) 

 kserokopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu przed Komisją 

Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę 

 wykaz  wydanych materiałów dydaktycznych, jakie na własność otrzyma uczestnik 

szkolenia wraz z podpisami uczestników 

15. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem. 
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16. W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia, Zamawiający zapłaci tylko  

za zrealizowane godziny szkolenia dla danego uczestnika na podstawie podpisanych przez 

niego list obecności. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej zakresie: 

 przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia 

 prowadzenia dokumentacji kursu 

 uczestnictwa osób szkolonych  w zajęciach 

5. 

Kurs prawa jazdy kat. C  

z kwalifikacją wstępną 

przyspieszoną 

23  maj 2019-31.03.2020 

Zamawiający po podpisaniu umowy skieruje na kurs uczestników projektu "Spełnimy Twoje 

zawodowe marzenia".  Uczestnicy będą mieli ukończone 21 lat oraz będą posiadali prawo jazdy 

kat. B i  będą kierowani na kurs indywidualnie, , w okresie od maja 2019 do 31 grudnia 2019r. 

lub do wyczerpania kwoty zamówienia zaplanowanej przez Zamawiającego. Liczba osób 

skierowanych do Wykonawcy w okresie objętym umową będzie zależna od liczby kandydatów, 

którzy w okresie objętym umową złożą dokumenty rekrutacyjne, zostaną przyjęci do udziału  

w projekcie i otrzymają od  doradcy zawodowego wskazanie kursu prawa jazdy kategorii  

C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną jako kursu możliwego do zrealizowania w ramach 

projektu. Zajęcia muszą się odbyć na terenie Powiatu toruńskiego lub m. Torunia w okresie od 

maja 2019r. do 31 marca 2020r. 

W przypadkach losowych leżących po stronie uczestnika kursu możliwe jest przedłużenie 

terminu realizacji kursu na pisemny wniosek Wykonawcy nie dłużej jednak niż do 30 kwietnia 

2020r.  

1. Wykonawca musi posiadać wpis do przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców zgodnie z zapisami ustawy z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn.zm.)oraz wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia, prowadzonego przez wojewodę właściwego  

ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 58  

z późn.zm.). 

2. W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 przeprowadzenie dla każdego z uczestników 20 godzin szkolenia teoretycznego  

oraz 30 godzin indywidualnej nauki praktycznej na kursie prawa jazdy kat. C, 

 przeprowadzenie 130 godzin zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (97 

godzin zajęć teoretycznych oraz 33 godziny zajęć praktycznych) oraz przeprowadzenie 
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10 godzin zajęć indywidualnych praktycznych w ruchu drogowym, w tym 2 godziny  

w warunkach specjalnych (W przypadku prowadzenia zajęć praktycznych z jazdy 

w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu urządzenia, o którym mowa w art. 39g 

ust. 11 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, 2 godziny jazdy w warunkach 

specjalnych bez wykorzystania tego urządzenia uznaje się za równoważne 1 godzinie 

jazdy przy wykorzystaniu tego urządzenia); 

 przeprowadzenie dla każdego uczestnika. który nie zdał egzaminu wewnętrznego lub 

państwowego dodatkowych 5 godzin zegarowych indywidualnej nauki 

praktycznej(jazdy) przygotowującej do ponownego przystąpienia do egzaminu 

 ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) 

 koszt badań oraz stosownych orzeczeń lekarskich niezbędnych do realizacji kursu 

 materiały dydaktyczne 

 egzamin wewnętrzny przeprowadzany w ośrodku szkolenia, 

 pierwszy egzamin państwowy zewnętrzny przeprowadzany przez WORD Toruń 

 pierwszy test kwalifikacyjny przeprowadzany przez członków Komisji 

Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę, 

3. Realizacja szkoleń powinna nastąpić do końca marca 2020r. 

4. Godzina kursu zajęć praktycznych liczy 60 minut, teoretycznych 45 minut  

z wyłączeniem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, gdzie wszystkie zajęcia trwają 60 

minut. 

5. Program kursów musi być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowcę (instruktora) posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje oraz posiadającego wiedzę i minimum trzyletnie doświadczenie 

w tematyce prowadzonych zajęć z osobami dorosłymi.  

7. Zajęcia dla uczestników szkolenia muszą się odbywana terenie Powiatu toruńskiego lub  

w Toruniu w dni i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. 

8. Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadza dla każdego uczestnika, który nie 

zaliczył egzaminu wewnętrznego lub państwowego dodatkowe godziny zajęć 

indywidualnej nauki praktycznej, w wymiarze nie większym niż 5 godzin. 

9. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych  

do realizacji zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nienależycie wykonują swoje obowiązki. 

W takiej sytuacji Zamawiający pisemnie, przedstawi powody, dla których żąda zmiany 
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osób realizujących zamówienie i wskaże termin, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie 

wskazać nowe osoby spełniające wymogi Zamawiającego. 

10. Jeżeli którykolwiek z podanych przez Zamawiającego uczestników nie przejdzie 

pozytywnie  badań lekarskich lub psychologicznych wymaganych przepisami prawa, 

Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty 

za szkolenie tych osób. 

11. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Materiały te muszą 

być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym 

oraz dobre jakościowo. 

12. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi mogą być: skrypty, płyty CD  

lub materiały ksero dotyczące przedmiotu zamówienia, które musza być czytelne, 

estetycznie wykonane i dobrej jakości. 

13. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad 

realizacją szkolenia oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. 

14. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego prawidłowej realizacji szkolenia, 

 sprawdzanie efektów szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia wybranymi przez 

siebie metodami, 

 prowadzenia listy obecności uczestników kursu, 

 każdorazowego niezwłocznego informowania zamawiającego o przypadkach 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkoleniowych uczestników lub 

o ich zwolnieniach lekarskich oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa  

na szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych 

osób, 

 wystawienia rachunku lub faktury po zakończeniu całego kursu dla każdego uczestnika 

wraz z załącznikami, 

 zgłoszenia uczestników na pierwszy egzamin państwowy przeprowadzany przez 

WORD w Toruniu oraz test kwalifikacyjny przeprowadzony przez członków Komisji 

Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę.  

15. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na konto na podstawie 

wystawionego rachunku lub faktury w terminie określonym w umowie. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do każdego rachunku lub faktury następujące dokumenty: 

 oryginalne listy obecności z logotypami i z podpisami uczestników kursu  
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 kserokopie orzeczeń lekarskich i psychologicznych 

 harmonogram realizacji zajęć  

 protokół z egzaminu wewnętrznego, 

 kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu, 

 kserokopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu państwowego 

(faktura, zaświadczenie o opłaceniu egzaminu) 

 kserokopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu przed Komisją 

Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę 

 wykaz  wydanych materiałów dydaktycznych, jakie na własność otrzyma uczestnik 

szkolenia wraz z podpisami uczestników 

16. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem. 

17. W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia, Zamawiający zapłaci tylko  

za zrealizowane godziny szkolenia dla danego uczestnika na podstawie podpisanych przez 

niego list obecności. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej zakresie: 

 przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia 

 prowadzenia dokumentacji kursu 

 uczestnictwa osób szkolonych  w zajęciach 

6. Kurs prawa jazdy kat. D 1  maj 2019-31.03.2020 

Zamawiający po podpisaniu umowy skieruje na kurs uczestników projektu "Spełnimy Twoje 

zawodowe marzenia".  Uczestnicy będą mieli ukończone 24 lata oraz będą posiadali prawo 

jazdy kat. C i  będą kierowani na kurs indywidualnie, w okresie od maja 2019r. do 31 grudnia 

2019r. lub do wyczerpania kwoty zamówienia zaplanowanej przez Zamawiającego. Liczba osób 

skierowanych do Wykonawcy w okresie objętym umową będzie zależna  

od liczby kandydatów, którzy w okresie objętym umową złożą dokumenty rekrutacyjne, zostaną 

przyjęci do udziału w projekcie i otrzymają od  doradcy zawodowego wskazanie kursu prawa 

jazdy kategorii D jako kursu możliwego do zrealizowania w ramach projektu. Zajęcia muszą się 

odbyć na terenie Powiatu toruńskiego lub m. Torunia w okresie  

od maja 2019r. do 31 marca 2020r.W przypadkach losowych leżących po stronie uczestnika 

kursu możliwe jest przedłużenie terminu realizacji kursu na pisemny wniosek Wykonawcy nie 

dłużej jednak niż do 30 kwietnia 2020 r.  

1. Wykonawca musi posiadać wpis do przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców zgodnie z zapisami ustawy z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. 
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Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn.zm.)oraz wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia, prowadzonego przez wojewodę właściwego  

ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 58  

z późn.zm.). 

2. W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 przeprowadzenie dla każdego z uczestników 20 godzin szkolenia teoretycznego oraz 

40 godzin indywidualnej nauki praktycznej na kursie prawa jazdy kat. D, 

 przeprowadzenie dla każdego uczestnika. który nie zdał egzaminu wewnętrznego lub 

państwowego dodatkowych 5 godzin zegarowych indywidualnej nauki 

praktycznej(jazdy) przygotowującej do ponownego przystąpienia do egzaminu 

 ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) 

 koszt badań oraz stosownych orzeczeń lekarskich niezbędnych do realizacji kursu 

 materiały dydaktyczne 

 egzamin wewnętrzny przeprowadzany w ośrodku szkolenia, 

 pierwszy egzamin państwowy zewnętrzny przeprowadzany przez WORD Toruń 

3. Realizacja szkoleń powinna nastąpić do końca marca 2020r. 

4. Godzina kursu zajęć praktycznych liczy 60 minut, a teoretycznych 45 minut. 

5. Program kursów musi być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowcę (instruktora) posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje oraz posiadającego wiedzę i minimum trzyletnie doświadczenie 

w tematyce prowadzonych zajęć z osobami dorosłymi.  

7. Zajęcia dla uczestników szkolenia muszą się odbywana terenie Powiatu toruńskiego lub w 

Toruniu w dni i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. 

8. Zamawiający w ramach zamówienia przeprowadza dla każdego uczestnika, który nie 

zaliczył egzaminu wewnętrznego lub państwowego dodatkowe godziny zajęć 

indywidualnej nauki praktycznej, w wymiarze 5 godzin. 

9. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji 

zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nienależycie wykonują swoje obowiązki. W takiej 

sytuacji Zamawiający pisemnie, przedstawi powody, dla których żąda zmiany osób 

realizujących zamówienie i wskaże termin, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie 
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wskazać nowe osoby spełniające wymogi Zamawiającego. 

10. Jeżeli którykolwiek z podanych przez Zamawiającego uczestników nie przejdzie 

pozytywnie  badań lekarskich lub psychologicznych wymaganych przepisami prawa, 

Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty 

za szkolenie tych osób. 

11. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Materiały te muszą 

być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym 

oraz dobre jakościowo. 

12. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi mogą być: skrypty, płyty CD lub materiały 

ksero dotyczące przedmiotu zamówienia, które musza być czytelne, estetycznie wykonane i 

dobrej jakości. 

13. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad 

realizacją szkolenia oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. 

14. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego prawidłowej realizacji szkolenia, 

 sprawdzanie efektów szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia wybranymi przez 

siebie metodami, 

 prowadzenia listy obecności uczestników kursu, 

 każdorazowego niezwłocznego informowania zamawiającego o przypadkach 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkoleniowych uczestników lub  

o ich zwolnieniach lekarskich oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa  

na szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych 

osób, 

 wystawienia rachunku lub faktury po zakończeniu całego kursu dla każdego uczestnika 

wraz z załącznikami, 

 zgłoszenia uczestników na pierwszy egzamin państwowy przeprowadzany przez 

WORD w Toruniu oraz test kwalifikacyjny przeprowadzony przez członków Komisji 

Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę.  

15. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na konto na podstawie 

wystawionego rachunku lub faktury w terminie określonym w umowie. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do każdego rachunku lub faktury następujące dokumenty: 

 oryginalne listy obecności z logotypami i z podpisami uczestników kursu  

 kserokopie orzeczeń lekarskich i psychologicznych 
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 harmonogram realizacji zajęć  

 protokół z egzaminu wewnętrznego, 

 kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu, 

 kserokopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu państwowego 

(faktura, zaświadczenie o opłaceniu egzaminu) 

 wykaz  wydanych materiałów dydaktycznych, jakie na własność otrzyma uczestnik 

szkolenia wraz z podpisami uczestników 

16. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem. 

17. W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia, Zamawiający zapłaci tylko  

za zrealizowane godziny szkolenia dla danego uczestnika na podstawie podpisanych przez 

niego list obecności. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej zakresie: 

 przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia 

 prowadzenia dokumentacji kursu 

 uczestnictwa osób szkolonych  w zajęciach 

7. Kompleksowy kurs dietetyka 2 maj 2019-31.03.2020 

Zamawiający po podpisaniu umowy skieruje na kurs uczestników projektu "Spełnimy Twoje 

zawodowe marzenia".  Uczestnicy będą mieli ukończone 18 lat będą kierowani na kurs 

indywidualnie, w okresie od maja 2019 do 31 grudnia 2019r. lub do wyczerpania kwoty 

zamówienia zaplanowanej przez Zamawiającego. Liczba osób skierowanych do Wykonawcy  

w okresie objętym umową będzie zależna od liczby kandydatów, którzy w okresie objętym 

umową złożą dokumenty rekrutacyjne, zostaną przyjęci do udziału  

w projekcie i otrzymają od  doradcy zawodowego wskazanie kursu Kompleksowy kurs 

dietetyka jako kursu możliwego do zrealizowania w ramach projektu . Zajęcia muszą się odbyć 

na terenie Powiatu toruńskiego lub m. Torunia albo w formule e-lerningowej w okresie od maja 

2019r. do 31 marca 2020r. 

W przypadkach losowych leżących po stronie uczestnika kursu możliwe jest przedłużenie 

terminu realizacji kursu na nie dłużej jednak niż do 30 kwietnia 2020r.  

1. Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w rozumieniu 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z 

późn. zm). 

2. W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 
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 przeprowadzenie dla każdego z uczestników  240 godzin szkolenia teoretycznego  

i praktycznego, 

 materiały dydaktyczne 

 zaświadczenie o ukończenia kursu  

 koszt wydania dokumentów potwierdzających nabycie kompetencji w zakresie 

dietetyka certyfikat i dyplom.  

3. Zakres programowy kursu powinien obejmować co najmniej: Podstawy nauki o żywieniu 

człowieka; Podstawy anatomii, biomechaniki i fizjologii człowieka. Funkcjonowanie 

organizmu człowieka; Charakterystyka składników pokarmowych; Stosowanie zasad 

racjonalnego żywienia; Zalecenie dietetyczne w otyłości; Charakterystyka funkcji narządów 

organizmu człowieka; Określenie stanu odżywienia człowieka; Zasady prawidłowego 

żywienia w oparciu o piramidę zdrowego żywienia; Zasady żywienia dietetycznego z 

uwzględnieniem charakterystyki diet leczniczych w schorzeniach; Dieta w chorobach 

nowotworowych; Dieta niskowęglowodanowa; Podstawowe suplementy stosowane w 

treningu; Wellness Business – Suplementy, Produkty zdrowotne, wzbogacaniem żywność; 

Planowanie żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych; Praca z pacjentem. 

4. Realizacja szkoleń powinna nastąpić do końca marca 2020r. 

5. Wszystkie godziny zajęć liczy się jako lekcyjne 45 minut. 

6. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowcę (instruktora) posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje oraz posiadającego wiedzę i minimum trzyletnie doświadczenie 

w tematyce prowadzonych zajęć z osobami dorosłymi.  

7. Zajęcia dla uczestników szkolenia muszą się odbywać w Toruniu lub na terenie powiatu 

toruńskiego w dni i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników lub 

mogą odbywać się w formie e-learningu. 

8. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Materiały te muszą 

być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym 

oraz dobre jakościowo (w formie e-learnigowej materiały nie musza przyjąć formy 

materialnej). 

9. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad 

realizacją szkolenia oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego prawidłowej realizacji szkolenia, 

 sprawdzanie efektów szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia wybranymi przez 
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siebie metodami, 

 prowadzenia listy obecności uczestników kursu lub potwierdzenie logowań w 

przypadku e-learnigu, 

 wystawienia rachunku lub faktury po zakończeniu całego kursu dla każdego uczestnika 

wraz z załącznikami. 

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na konto na podstawie 

wystawionego rachunku lub faktury w terminie określonym w umowie. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do każdego rachunku lub faktury następujące dokumenty: 

 oryginalne listy obecności z logotypami i z podpisami uczestników kursu lub  

w przypadku realizacji w formule e-learningu historię logowań uczestnika  

 kserokopie zaświadczeń ukończenia szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności 

 potwierdzenie przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności i 

kompetencje. 

12. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem. 

13. W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia, Zamawiający zapłaci tylko  

za zrealizowane godziny szkolenia dla danego uczestnika na podstawie podpisanych przez 

niego list obecności lub historii logowań.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej zakresie: 

 przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia 

 prowadzenia dokumentacji kursu 

 uczestnictwa osób szkolonych  w zajęciach. 

8. 

Kurs spawania światłowodów  

„Wstęp do techniki 

światłowodowej”  

2 maj 2019-31.03.2020 

Zamawiający po podpisaniu umowy skieruje na kurs uczestników projektu "Spełnimy Twoje 

zawodowe marzenia". Uczestnicy będą mieli ukończone 18 lat będą kierowani na kurs 

indywidualnie, w okresie od maja 2019 do 31 grudnia 2019r. lub do wyczerpania kwoty 

zamówienia zaplanowanej przez Zamawiającego. Liczba osób skierowanych do Wykonawcy  

w okresie objętym umową będzie zależna od liczby kandydatów, którzy w okresie objętym 

umową złożą dokumenty rekrutacyjne, zostaną przyjęci do udziału  

w projekcie i otrzymają od  doradcy zawodowego wskazanie kursu spawania światłowodów 

jako kursu możliwego do zrealizowania w ramach projektu . Zajęcia muszą się odbyć na terenie 

Powiatu toruńskiego lub m. Torunia albo w formule e-lerningowej w okresie od maja 2019r. do 

31 marca 2020r. 

W przypadkach losowych leżących po stronie uczestnika kursu możliwe jest przedłużenie 
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terminu realizacji kursu na nie dłużej jednak niż do 30 kwietnia 2020r.  

1. Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w rozumieniu 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z 

późn. zm.). 

2. W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 przeprowadzenie dla każdego z uczestników 2 dniowego szkolenia obejmującego 

łącznie  14 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego, 

 program powinien obejmować co najmniej zagadnienia: historia techniki 

światłowodowej; Wprowadzenie do techniki światłowodowej – podstawy teoretyczne; 

Typy włókien optycznych (jednomodowe, wielomodowe, G.652d, G.657, OM3,); 

Parametry włókien optycznych jednomodowych i wielomodowych (tłumienność, 

dyspersja itp.); Kable światłowodowe: typy, budowa i zastosowanie poszczególnych 

rodzajów kabli; Charakterystyka poszczególnych elementów infrastruktury 

światłowodowej przełącznice, adaptery, tacki, przełącznice naścienne, mufy 

hermetyczne); Złącza światłowodowe: typy, charakterystyka, właściwości; Podstawy 

projektowania torów optycznych; topologie sieci, założenia; Sieci światłowodowe 

FTTH (pigtaile G657, adaptery, przełącznice, kable, przełącznice ODF zgodne ze 

standardami Orange) Normy i zasady budowy linii optotelekomunikacyjnych, 

Kanalizacja teletechniczna – wprowadzenie; Mikrokanalizacja – wprowadzenie; 

Techniki montażu kabli światłowodowych (wdmuchiwanie kabli); Podstawy 

technologii WDM, CWDM, DWDM; Wprowadzenie do pomiarów toru 

światłowodowego; (pomiary mocy, OTDR, normy i warunki techniczne) 

Wprowadzenie do praktycznej nauki spawania światłowodów w oparciu o obsługę 

spawarki światłowodowej; Zasady poprawnej obsługi i eksploatacji spawarki 

światłowodowej; Przygotowanie przełącznic i szaf serwerowych do spawania kabli 

światłowodowych, montaż złącz i osprzętu. Przygotowanie kabli światłowodowych do 

spawania w kasetach, przełącznicach i mufach światłowodowych; Spawanie włókien 

światłowodowych z pigtailami; Wstęp do pomiarów reflektrometrycznych OTDR 

(analiza przykładowych pomiarów, dobieranie parametrów, interpretacja uzyskanych 

wyników)Wstęp do pomiarów transmisyjnych torów optycznych (kalibracja urządzeń, 

interpretacja wyników)Zasady poprawnej eksploatacji sieci światłowodowych (m.in. 

omówienie najczęstszych błędów wykonywanych przez instalatorów) Pomiary 
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reflektometryczne OTDR wykonanych spawów, interpretacja wyników, analiza  

i uwagi Przygotowanie do egzaminu pisemnego z zakresu technologii 

światłowodowych spawania i pomiarów światłowodów. 

 ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) 

 koszt badań oraz stosownych orzeczeń lekarskich niezbędnych do realizacji kursu 

(jeśli są wymagane) 

 materiały dydaktyczne 

 wydanie zaświadczenie o ukończenia kursu potwierdzające nabyte umiejętności  

i kompetencje 

 godzina zajęć w części teoretycznej oznacza 45 minut, a w części praktycznej 60 

minut. 

3. W ramach szkolenia uczestnicy posiądą podstawową wiedzę z zakresu elementów 

składowych i budowy linii optotelekomunikacyjnych oraz podstawowe umiejętności 

dotyczące spawania i pomiarów włókien światłowodowych. 

4. Realizacja szkoleń powinna nastąpić do końca marca 2020r. 

5. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowcę (instruktora) posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje oraz posiadającego wiedzę i minimum trzyletnie doświadczenie 

w tematyce prowadzonych zajęć z osobami dorosłymi.  

6. Zajęcia dla uczestników szkolenia muszą się odbywać na terenie województwa kujawsko - 

pomorskiego w dni i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. 

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji 

zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nienależycie wykonują swoje obowiązki. W takiej 

sytuacji Zamawiający pisemnie, przedstawi powody, dla których żąda zmiany osób 

realizujących zamówienie i wskaże termin, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie 

wskazać nowe osoby spełniające wymogi Zamawiającego. 

8. Jeżeli którykolwiek z podanych przez Zamawiającego uczestników nie przejdzie 

pozytywnie  badań lekarskich wymaganych przepisami prawa, Wykonawca niezwłocznie 

informuje o tym Zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. 

9. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Materiały te muszą 

być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym 

oraz dobre jakościowo. 

10. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi mogą być: skrypty, płyty CD lub materiały 
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ksero dotyczące przedmiotu zamówienia, które musza być czytelne, estetycznie wykonane i 

dobrej jakości. 

11. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad 

realizacją szkolenia oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. 

12. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego prawidłowej realizacji szkolenia, 

 sprawdzanie efektów szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia wybranymi przez 

siebie metodami, 

 prowadzenia listy obecności uczestników kursu, 

 każdorazowego niezwłocznego informowania zamawiającego o przypadkach 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkoleniowych uczestników  

lub o ich zwolnieniach lekarskich oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa  

na szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych 

osób, 

 wystawienia rachunku lub faktury po zakończeniu całego kursu dla każdego uczestnika 

wraz z załącznikami. 

13. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na konto na podstawie 

wystawionego rachunku lub faktury w terminie określonym w umowie. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do każdego rachunku lub faktury następujące dokumenty: 

 oryginalne listy obecności z logotypami i z podpisami uczestników kursu  

 kserokopie orzeczeń lekarskich (jeśli są wymagane) 

 harmonogram realizacji zajęć  

 kserokopie zaświadczeń o ukończenia szkolenia  

 wykaz  wydanych materiałów dydaktycznych, jakie na własność otrzyma uczestnik 

szkolenia wraz z podpisami uczestników 

14. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem. 

15. W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia, Zamawiający zapłaci tylko  

za zrealizowane godziny szkolenia dla danego uczestnika na podstawie podpisanych przez 

niego list obecności. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej zakresie: 

 przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia 

 prowadzenia dokumentacji kursu 
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 uczestnictwa osób szkolonych  w zajęciach 

9. 

Operator ładowarki 

jednonaczyniowej do 20t 

klasa III 

12 maj 2019-31.03.2020 

Zamawiający po podpisaniu umowy skieruje na kurs uczestników projektu "Spełnimy Twoje 

zawodowe marzenia". Uczestnicy będą mieli ukończone 18 lat i będą kierowani na kurs 

indywidualnie, w okresie od maja 2019 do 31 grudnia 2019r. lub do wyczerpania kwoty 

zamówienia zaplanowanej przez Zamawiającego. Liczba osób skierowanych do Wykonawcy  

w okresie objętym umową będzie zależna od liczby kandydatów, którzy w okresie objętym 

umową złożą dokumenty rekrutacyjne, zostaną przyjęci do udziału w projekcie i otrzymają  

od  doradcy zawodowego wskazanie kursu operatora ładowarki jednonaczyniowej do 20t klasy 

III jako kursu możliwego do zrealizowania w ramach projektu. Zajęcia muszą się odbyć na 

terenie Powiatu toruńskiego lub m. Torunia w okresie od maja 2019r. do 31 marca 2020r. 

W przypadkach losowych leżących po stronie uczestnika kursu możliwe jest przedłużenie 

terminu realizacji kursu na pisemny wniosek Wykonawcy nie dłużej jednak niż  

do 31 maja 2020r.  

1. Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w rozumieniu 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265,  

z późn. zm.). 

2. W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 przeprowadzenie dla każdego z uczestników  134 godzin szkolenia teoretycznego  

i praktycznego (52 godziny teoretyczne oraz 82 godziny zajęć praktycznych w ramach 

modułów: ogólnego i specjalistycznego) 

 ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

 koszt badań oraz stosownych orzeczeń lekarskich niezbędnych do realizacji kursu 

 materiały dydaktyczne 

 zakupu uczestnikom kursu odzieży roboczej i przekazania jej uczestnikom 

 zaświadczenie o ukończeniu kursu  

 koszt egzaminu państwowego przed  Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Instytut 

Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie 

 koszt wydania dokumentów potwierdzających kwalifikacje do obsługi koparko 

ładowarek w tym książeczki operatora. 

3. Realizacja szkoleń powinna nastąpić do końca marca 2020r. 

4. Program kursu powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami, opracowany lub 
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zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  

w Warszawie. 

5. Godzina kursu (część teoretyczna) liczy 45 minut, natomiast godzina zajęć praktycznych 

liczy 60 minut. 

6. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowcę (instruktora) posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje oraz posiadającego wiedzę i minimum trzyletnie doświadczenie 

w tematyce prowadzonych zajęć z osobami dorosłymi.  

7. Zajęcia dla uczestników szkolenia muszą się odbywać w Toruniu lub na terenie Powiatu 

Toruńskiego w dni i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. 

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji 

zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nienależycie wykonują swoje obowiązki. W takiej 

sytuacji Zamawiający pisemnie, przedstawi powody, dla których żąda zmiany osób 

realizujących zamówienie i wskaże termin, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie 

wskazać nowe osoby spełniające wymogi Zamawiającego. 

9. Jeżeli którykolwiek z podanych przez Zamawiającego uczestników nie przejdzie 

pozytywnie  badań lekarskich wymaganych przepisami prawa, Wykonawca niezwłocznie 

informuje o tym Zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. 

10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Materiały te muszą 

być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym 

oraz dobre jakościowo. 

11. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi mogą być: skrypty, płyty CD lub materiały 

ksero dotyczące przedmiotu zamówienia, które musza być czytelne, estetycznie wykonane  

i dobrej jakości. 

12. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad 

realizacją szkolenia oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. 

13. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego prawidłowej realizacji szkolenia, 

 sprawdzanie efektów szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia wybranymi przez 

siebie metodami, 

 prowadzenia listy obecności uczestników kursu, 

 każdorazowego niezwłocznego informowania zamawiającego o przypadkach 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkoleniowych uczestników  

lub o ich zwolnieniach lekarskich oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa na 
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szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób, 

 wystawienia rachunku lub faktury po zakończeniu całego kursu dla każdego uczestnika 

wraz z załącznikami. 

14. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na konto na podstawie 

wystawionego rachunku lub faktury w terminie określonym w umowie. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do każdego rachunku lub faktury następujące dokumenty: 

 oryginalne listy obecności z logotypami i z podpisami uczestników kursu  

 kserokopie orzeczeń lekarskich 

 harmonogram realizacji zajęć  

 kserokopie zaświadczeń ukończenia szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności  

w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Instytut Mechanizacji 

Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie  

 wykaz  wydanych materiałów dydaktycznych i odzieży roboczej, jakie na własność 

otrzyma uczestnik szkolenia wraz z podpisami uczestników 

 kserokopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu państwowego 

przed komisją powołaną przez Instytut, o którym mowa powyżej,  

 kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i książeczek operatora jeśli zostały wydane. 

15. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem. 

16. W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia, Zamawiający zapłaci tylko  

za zrealizowane godziny szkolenia dla danego uczestnika na podstawie podpisanych przez 

niego list obecności. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie: 

 przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia, 

 prowadzenia dokumentacji kursu, 

 uczestnictwa osób szkolonych  w zajęciach. 

10 

Operator koparki 

jednonaczyniowej do 25 t 

klasa III 

4 maj 2019-31.03.2020 

Zamawiający po podpisaniu umowy skieruje na kurs uczestników projektu "Spełnimy Twoje 

zawodowe marzenia". Uczestnicy będą mieli ukończone 18 lat i będą kierowani na kurs 

indywidualnie, w okresie od maja 2019 do 31 grudnia 2019r. lub do wyczerpania kwoty 

zamówienia zaplanowanej przez Zamawiającego. Liczba osób skierowanych do Wykonawcy  

w okresie objętym umową będzie zależna od liczby kandydatów, którzy w okresie objętym 

umową złożą dokumenty rekrutacyjne, zostaną przyjęci do udziału w projekcie i otrzymają  

od  doradcy zawodowego wskazanie kursu operatora koparki jednonaczyniowej do 25t klasy III 
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jako kursu możliwego do zrealizowania w ramach projektu. Zajęcia muszą się odbyć na terenie 

Powiatu toruńskiego lub m. Torunia w okresie od maja 2019r. do 31 marca 2020r. 

W przypadkach losowych leżących po stronie uczestnika kursu możliwe jest przedłużenie 

terminu realizacji kursu na pisemny wniosek Wykonawcy nie dłużej jednak niż  

do 31 maja 2020r.  

1. Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w rozumieniu 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265,  

z późn. zm.). 

2. W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 przeprowadzenie dla każdego z uczestników  134 godzin szkolenia teoretycznego  

i praktycznego (52 godziny teoretyczne oraz 82 godziny zajęć praktycznych w ramach 

modułów: ogólnego i specjalistycznego) 

 ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

 koszt badań oraz stosownych orzeczeń lekarskich niezbędnych do realizacji kursu 

 materiały dydaktyczne 

 zakupu uczestnikom kursu odzieży roboczej i przekazania jej uczestnikom 

 zaświadczenie o ukończeniu kursu  

 koszt egzaminu państwowego przed  Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Instytut 

Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie 

 koszt wydania dokumentów potwierdzających kwalifikacje do obsługi koparko 

ładowarek w tym książeczki operatora. 

3. Realizacja szkoleń powinna nastąpić do końca marca 2020r. 

4. Program kursu powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami, opracowany lub 

zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego  

w Warszawie. 

5. Godzina kursu (część teoretyczna) liczy 45 minut, natomiast godzina zajęć praktycznych 

liczy 60 minut. 

6. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowcę (instruktora) posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje oraz posiadającego wiedzę i minimum trzyletnie doświadczenie 

w tematyce prowadzonych zajęć z osobami dorosłymi.  

7. Zajęcia dla uczestników szkolenia muszą się odbywać w Toruniu lub na terenie Powiatu 

Toruńskiego w dni i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. 
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8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji 

zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nienależycie wykonują swoje obowiązki. W takiej 

sytuacji Zamawiający pisemnie, przedstawi powody, dla których żąda zmiany osób 

realizujących zamówienie i wskaże termin, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie 

wskazać nowe osoby spełniające wymogi Zamawiającego. 

9. Jeżeli którykolwiek z podanych przez Zamawiającego uczestników nie przejdzie 

pozytywnie  badań lekarskich wymaganych przepisami prawa, Wykonawca niezwłocznie 

informuje o tym Zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. 

10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Materiały te muszą 

być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym 

oraz dobre jakościowo. 

11. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi mogą być: skrypty, płyty CD lub materiały 

ksero dotyczące przedmiotu zamówienia, które musza być czytelne, estetycznie wykonane  

i dobrej jakości. 

12. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad 

realizacją szkolenia oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. 

13. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego prawidłowej realizacji szkolenia, 

 sprawdzanie efektów szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia wybranymi przez 

siebie metodami, 

 prowadzenia listy obecności uczestników kursu, 

 każdorazowego niezwłocznego informowania zamawiającego o przypadkach 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkoleniowych uczestników  

lub o ich zwolnieniach lekarskich oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa na 

szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób, 

 wystawienia rachunku lub faktury po zakończeniu całego kursu dla każdego uczestnika 

wraz z załącznikami. 

14. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na konto na podstawie 

wystawionego rachunku lub faktury w terminie określonym w umowie. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do każdego rachunku lub faktury następujące dokumenty: 

 oryginalne listy obecności z logotypami i z podpisami uczestników kursu  

 kserokopie orzeczeń lekarskich 

 harmonogram realizacji zajęć  



 

„Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

St
ro

n
a 

 3
0
 

 kserokopie zaświadczeń ukończenia szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności  

w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Instytut Mechanizacji 

Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie  

 wykaz  wydanych materiałów dydaktycznych i odzieży roboczej, jakie na własność 

otrzyma uczestnik szkolenia wraz z podpisami uczestników 

 kserokopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu państwowego 

przed komisją powołaną przez Instytut, o którym mowa powyżej,  

 kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i książeczek operatora jeśli zostały wydane. 

15. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem. 

16. W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia, Zamawiający zapłaci tylko  

za zrealizowane godziny szkolenia dla danego uczestnika na podstawie podpisanych przez 

niego list obecności. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie: 

 przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia, 

 prowadzenia dokumentacji kursu, 

 uczestnictwa osób szkolonych  w zajęciach. 

11. 

Kurs kwalifikowanego 

pracownika ochrony fizycznej 

osób i mienia 

1 maj 2019-31.03.2020 

1. Zamawiający po podpisaniu umowy skieruje na kurs uczestników projektu "Spełnimy 

Twoje zawodowe marzenia".  Uczestnicy będą mieli ukończone 18 lat będą kierowani na 

kurs indywidualnie, w okresie od maja 2019 do 31 grudnia 2019r. lub do wyczerpania 

kwoty zamówienia zaplanowanej przez Zamawiającego. Liczba osób skierowanych do 

Wykonawcy  

w okresie objętym umową będzie zależna od liczby kandydatów, którzy w okresie objętym 

umową złożą dokumenty rekrutacyjne, zostaną przyjęci do udziału  

w projekcie i otrzymają od  doradcy zawodowego wskazanie kursu kwalifikowany 

pracownik ochrony fizycznej osób i mienia jako kursu możliwego do zrealizowania  

w ramach projektu . Zajęcia muszą się odbyć na terenie Powiatu toruńskiego lub m. Torunia 

w okresie od maja 2019r. do 31 marca 2020r. 

W przypadkach losowych leżących po stronie uczestnika kursu możliwe jest przedłużenie 

terminu realizacji kursu na nie dłużej jednak niż do 30 kwietnia 2020r.  

2. Wykonawca musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w rozumieniu 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z 

późn. zm). 
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3. W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 przeprowadzenie dla każdego z uczestników co najmniej 245 godzin szkolenia 

teoretycznego i praktycznego, 

 materiały dydaktyczne, 

 zaświadczenie o ukończenia kursu pozwalające uzyskać wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony, 

4. Zakres programowy kursu powinien obejmować co najmniej: Zgodnie z przepisami 

wykonawczymi do Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r., 4 bloki 

tematycznych: 

a) blok ogólnoprawny: 

 zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia, 

 wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego 

procesowego, 

 wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy, 

 wybrane elementy psychologii, 

 etyka pracownika ochrony, 

 zasady udzielania pomocy przedlekarskiej. 

b) blok – ochrona osób i mienia: 

 taktyka wykonywania zadań ochrony osób, 

 taktyka wykonywania zadań ochrony mienia (w tym ochrona transportowanych 

wartości pieniężnych oraz mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń). 

c) blok – wyszkolenie strzeleckie (zajęcia teoretyczne i praktyczne): 

 budowa i zasady działania broni, 

 zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią, 

 techniki posługiwania się bronią, 

 strzelanie praktyczne – strzelnica. 

d) blok – samoobrona i techniki interwencyjne (zajęcia praktyczne): 

 samoobrona, 

 techniki interwencyjne. 

5. Realizacja szkoleń powinna nastąpić do końca marca 2020r. 

6. Wszystkie godziny zajęć liczy się jako lekcyjne 45 minut. 
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7. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowcę (instruktora) posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje oraz posiadającego wiedzę i minimum trzyletnie doświadczenie 

w tematyce prowadzonych zajęć z osobami dorosłymi.  

8. Zajęcia dla uczestników szkolenia muszą się odbywać w Toruniu lub na terenie powiatu 

toruńskiego w dni i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. 

9. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Materiały te muszą 

być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym 

oraz dobre jakościowo. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad 

realizacją szkolenia oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. 

11. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego prawidłowej realizacji szkolenia, 

 sprawdzanie efektów szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia wybranymi przez 

siebie metodami, 

 prowadzenia listy obecności uczestników kursu, 

 wystawienia rachunku lub faktury po zakończeniu całego kursu dla każdego uczestnika 

wraz z załącznikami. 

12. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na konto na podstawie 

wystawionego rachunku lub faktury w terminie określonym w umowie. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do każdego rachunku lub faktury następujące dokumenty: 

 oryginalne listy obecności z logotypami i z podpisami uczestników kursu, 

 kserokopie zaświadczeń ukończenia szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności 

 potwierdzenie przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności  

i kompetencje. 

13. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem. 

14. W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia, Zamawiający zapłaci tylko  

za zrealizowane godziny szkolenia dla danego uczestnika na podstawie podpisanych przez 

niego list obecności lub historii logowań.  

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej zakresie: 

 przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia 

 prowadzenia dokumentacji kursu 

 uczestnictwa osób szkolonych  w zajęciach. 
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12. 

Kurs prawa jazdy kat. D z 

kwalifikacją wstępną 

przyspieszoną  

1  maj 2019-31.03.2020 

Zamawiający po podpisaniu umowy skieruje na kurs uczestników projektu "Spełnimy Twoje 

zawodowe marzenia".  Uczestnicy będą mieli ukończone 24 lata oraz będą posiadali prawo 

jazdy kat. C i  będą kierowani na kurs indywidualnie, w okresie od listopada 2018r. do 31 

grudnia 2018r. lub do wyczerpania kwoty zamówienia zaplanowanej przez Zamawiającego. 

Liczba osób skierowanych do Wykonawcy w okresie objętym umową będzie zależna  

od liczby kandydatów, którzy w okresie objętym umową złożą dokumenty rekrutacyjne, zostaną 

przyjęci do udziału w projekcie i otrzymają od  doradcy zawodowego wskazanie kursu prawa 

jazdy kategorii D jako kursu możliwego do zrealizowania w ramach projektu. Zajęcia muszą się 

odbyć na terenie Powiatu toruńskiego lub m. Torunia w okresie  

od listopada 2018r. do 31 lipca 2019r.W przypadkach losowych leżących po stronie uczestnika 

kursu możliwe jest przedłużenie terminu realizacji kursu na pisemny wniosek Wykonawcy nie 

dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2019r.  

1. Wykonawca musi posiadać wpis do przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców zgodnie z zapisami ustawy z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn.zm.)oraz wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia, prowadzonego przez wojewodę właściwego  

ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 58  

z późn.zm.). 

2. W ramach należnego wynagrodzenia Wykonawcy należy uwzględnić wszystkie koszty 

związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu, w tym: 

 przeprowadzenie dla każdego z uczestników 20 godzin szkolenia teoretycznego oraz 

40 godzin indywidualnej nauki praktycznej na kursie prawa jazdy kat. D  

 dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kurs kwalifikacyjny musi obejmować:  

1) część podstawową – teoretyczną trwającą minimum 97 godzin; 2) część 

specjalistyczną prowadzoną w formie: a) zajęć teoretycznych, trwających minimum 33 

godziny, b) zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona 

powinna odbyć minimum 8 godzin jazdy indywidualnej, oraz c) zajęć praktycznych  

z jazdy warunkach specjalnych, podczas  których osoba szkolona powinna odbyć 

minimum 2 godziny jazdy indywidualnej(W przypadku prowadzenia zajęć 

praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych przy wykorzystaniu urządzenia, 

o którym mowa w art. 39g ust. 11 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, 2 godziny 

jazdy w warunkach specjalnych bez wykorzystania tego urządzenia uznaje się za 
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równoważne 1 godzinie jazdy przy wykorzystaniu tego urządzenia),  

 przeprowadzenie dla każdego uczestnika. który nie zdał egzaminu wewnętrznego lub 

państwowego dodatkowych 5 godzin zegarowych indywidualnej nauki 

praktycznej(jazdy) przygotowującej do ponownego przystąpienia do egzaminu 

 ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) 

 koszt badań oraz stosownych orzeczeń lekarskich niezbędnych do realizacji kursu 

 materiały dydaktyczne 

 egzamin wewnętrzny przeprowadzany w ośrodku szkolenia, 

 pierwszy test kwalifikacyjny przeprowadzany przez członków Komisji 

Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę, 

 pierwszy egzamin państwowy zewnętrzny przeprowadzany przez WORD Toruń 

3. Realizacja szkoleń powinna nastąpić do końca marca 2020r. 

4. Godzina kursu zajęć praktycznych liczy 60 minut, teoretycznych 45 minut  

z wyłączeniem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, gdzie wszystkie zajęcia trwają 60 

minut, 

5. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone przez wykładowcę (instruktora) posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje oraz posiadającego wiedzę i minimum trzyletnie doświadczenie 

w tematyce prowadzonych zajęć z osobami dorosłymi.  

6. Zajęcia dla uczestników szkolenia muszą się odbywana terenie Powiatu toruńskiego lub  

w Toruniu w dni i w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. 

7. Wykonawca przeprowadzi dla każdego uczestnika. który nie zdał egzaminu wewnętrznego 

lub państwowego dodatkowe 5 godzin zegarowych indywidualnej nauki praktycznej(jazdy) 

przygotowującej do ponownego przystąpienia do egzaminu. 

8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych  

do realizacji zamówienia, jeżeli uzna, że osoby te nienależycie wykonują swoje obowiązki. 

W takiej sytuacji Zamawiający pisemnie, przedstawi powody, dla których żąda zmiany 

osób realizujących zamówienie i wskaże termin, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie 

wskazać nowe osoby spełniające wymogi Zamawiającego. 

9. Jeżeli którykolwiek z podanych przez Zamawiającego uczestników nie przejdzie 

pozytywnie  badań lekarskich lub psychologicznych wymaganych przepisami prawa, 

Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego pod rygorem odmowy zapłaty 

za szkolenie tych osób. 
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10. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. Materiały te muszą 

być nowe, nieużywane, adekwatne do treści szkolenia, z obowiązującym stanem prawnym 

oraz dobre jakościowo. 

11. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi mogą być: skrypty, płyty CD lub materiały 

ksero dotyczące przedmiotu zamówienia, które musza być czytelne, estetycznie wykonane i 

dobrej jakości. 

12. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad 

realizacją szkolenia oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. 

13. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 prowadzenia nadzoru wewnętrznego służącego prawidłowej realizacji szkolenia, 

 sprawdzanie efektów szkolenia na poszczególnych etapach szkolenia wybranymi przez 

siebie metodami, 

 prowadzenia listy obecności uczestników kursu, 

 każdorazowego niezwłocznego informowania zamawiającego o przypadkach 

nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkoleniowych uczestników lub  

o ich zwolnieniach lekarskich oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa na szkoleniu 

w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób, 

 wystawienia rachunku lub faktury po zakończeniu całego kursu dla każdego uczestnika 

wraz z załącznikami, 

 zgłoszenia uczestników na pierwszy egzamin państwowy przeprowadzany przez 

WORD w Toruniu oraz test kwalifikacyjny przeprowadzony przez członków Komisji 

Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę.  

14. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na konto na podstawie 

wystawionego rachunku lub faktury w terminie określonym w umowie. Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do każdego rachunku lub faktury następujące dokumenty: 

 oryginalne listy obecności z logotypami i z podpisami uczestników kursu  

 kserokopie orzeczeń lekarskich i psychologicznych 

 harmonogram realizacji zajęć  

 protokół z egzaminu wewnętrznego, 

 kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu, 

 kserokopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu państwowego 

(faktura, zaświadczenie o opłaceniu egzaminu) 
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 kserokopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu przed Komisją 

Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę 

 wykaz  wydanych materiałów dydaktycznych, jakie na własność otrzyma uczestnik 

szkolenia wraz z podpisami uczestników 

15. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę  

za zgodność z oryginałem. 

16. W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia, Zamawiający zapłaci tylko  

za zrealizowane godziny szkolenia dla danego uczestnika na podstawie podpisanych przez 

niego list obecności. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej zakresie: 

 przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia 

 prowadzenia dokumentacji kursu 

 uczestnictwa osób szkolonych  w zajęciach 

 

/-/ 
Dyrektor Zespołu Szkół, CKU  

w Gronowie   

Zbigniew Piotrowski  

 


