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Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/zajęć podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe
uczniów lub nadających uprawnienia uczniom w projekcie „Inwestuj w swoje umiejętności
zawodowe! – II edycja”.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/zajęć podnoszących lub
uzupełniających wiedzę lub umiejętności zawodowe, których efektem będzie nabycie kompetencji lub
uzyskanie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Żninie i Zespołu Szkół Ekonomiczno –
Handlowych w Żninie w ramach projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna
Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020., Nr
projektu RPKP.10.02.03-04-0018/19 - zgodnie z umową o dofinansowanie UM_WR.433.1.169.2019 z
dnia 19 września 2019 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu
Państwa i budżetu Powiatu Żnińskiego.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień CPV:
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80000000-4
Usługi szkolenia zawodowego
80530000-8

WYMAGANIA DLA KURSÓW ORAZ ZAJĘĆ NADAJĄCYCH KOMPETENCJE
1. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować i przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem
kursu/zajęć dokument o nazwie „Weryfikacja nabycia kompetencji przez uczestników kursu/zajęć”,
na podstawie którego dokona weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników. Fakt nabycia
kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
 etap 1 - Zakres. Wykonawca w ramach etapu 1. zdefiniuje grupę docelową kursu/zajęć, która
zostanie poddana ocenie;
 etap 2 - Wzorzec. Wykonawca w ramach etapu 2. zdefiniuje standard wymagań tj. efektów
uczenia się, które osiągną uczestnicy w ramach realizacji kursu/zajęć. Informacje wymagane w
etapie 2 powinny zostać zdefiniowane w programie kursu/zajęć oraz w wydanym uczestnikowi
dokumencie potwierdzającym uzyskanie kompetencji (np. jako załącznik do
zaświadczenia/certyfikatu);
 etap 3 - Ocena. Wykonawca przeprowadzi weryfikacje standardu wymagań tj. efektów uczenia
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się na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu kursu/zajęć;
 etap 4 - Porównanie. Wykonawca porówna po zakończeniu kursu/zajęć wyniki uzyskane przez
uczestników kursu/zajęć w ramach etapu 3 (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi
na etapie 2 efektami uczenia się).
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera
jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie
kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria
i metody ich weryfikacji.
Efekty uczenia się to wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne składające się na daną
kompetencję. Efekty uczenia się dla danej kompetencji powinny zostać opisane w sposób
zrozumiały dla osób rozpoczynających naukę, powinny być konkretne, jednoznaczne oraz możliwe
do osiągnięcia. Ponadto muszą być mierzalne i możliwe do zaobserwowania oraz do
zweryfikowania. Pomocne w odpowiednim określeniu efektów uczenia się wymaganych dla
poszczególnych kursów/zajęć mogą być Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych dla
poszczególnych zawodów.
2. Nabycie kompetencji musi zostać zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego
sprawdzenia przyswojonej wiedzy (np. w formie sprawdzianu/egzaminu).
3. Każdy kurs/zajęcia musi prowadzić do nabycia kompetencji potwierdzonych formalnym
dokumentem (np. zaświadczeniem/certyfikatem).
4. Wykonawca zapewnia, że bezpośrednio po zakończeniu kursu/zajęć uczestnicy otrzymają
odpowiednie zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji.

WYMAGANIA DLA KURSU KWALIFIKACYJNEGO
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) opisania efektów uczenia się w sposób zrozumiały dla osób rozpoczynających naukę. Efekty
powinny być konkretne i jednoznaczne oraz możliwe do osiągnięcia;
2) przeprowadzenia walidacji, czyli wieloetapowego procesu sprawdzania, czy efekty uczenia się
zostały osiągnięte. Walidacja powinna obejmować identyfikację i dokumentację posiadanych
efektów uczenia się oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji;
3) przeprowadzenia procedury certyfikowania, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od
upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację.
Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie umiejętności oraz kompetencji
społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się
nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie
zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do
certyfikowania.
2. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne
i uznawane w danym sektorze lub branży.
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ŁĄCZNE WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH KURSÓW/ZAJĘĆ
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykwalifikowaną kadrę uprawnioną do prowadzenia
zajęć w zakresie zgodnym z tematyką kursu/zajęć.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco oraz dostarczenia Zamawiającemu
najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia kursu dokumentacji realizacji usługi, która obejmuje
w szczególności: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, listy
potwierdzające odbiór certyfikatów/zaświadczeń i kopie certyfikatów/zaświadczeń, dzienniki
zajęć, wyniki testów „na wejście” i „na wyjście”, wyniki porównawcze testów, protokoły zaliczeń
oraz listy potwierdzające korzystanie przez uczniów ze świadczeń zapewnianych przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania uczestników przed rozpoczęciem kursu/zajęć,
że są one współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej
z realizacją przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający dostępność, poufność
i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz przekazania dokumentacji Zamawiającemu
niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
5. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia do wglądu Zamawiającemu oraz innym
podmiotom upoważnionym do kontroli projektu wszystkich dokumentów związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów elektronicznych, przez cały okres ich
przechowywania.
6. Wszystkie materiały opracowane przez Wykonawcę winny zostać oznakowane logotypami
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów realizowanych w ramach RPO
WK-P 2014-2020.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia, a Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia udziału w zajęciach osobom wskazanym przez Zamawiającego
do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części:
Część I – Zorganizowanie i przeprowadzenie KURSU OBSŁUGA KAS FISKALNYCH Z FAKTUROWANIEM dla 10
uczniów zakwalifikowanych na kurs w ramach projektu pn.: „Inwestuj w swoje umiejętności
zawodowe! – II edycja” (1 grupa – 10 osób).
Część II – Zorganizowanie i przeprowadzenie KURSU FOTOGRAFII REKLAMOWEJ dla 10 uczniów
zakwalifikowanych na kurs w ramach projektu pn.: „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II
edycja” (1 grupa – 10 osób).
Część III – Zorganizowanie i przeprowadzenie KURSU OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH dla 10 uczniów
zakwalifikowanych na kurs w ramach projektu pn.: „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II
edycja” (1 grupa – 10 osób).
Część IV – Zorganizowanie i przeprowadzenie ZAJĘĆ Z OBSŁUGI SAMOCHODU OSOBOWEGO dla 25 uczniów
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zakwalifikowanych na zajęcia w ramach projektu pn.: „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II
edycja” (1 grupa – 25 osób).
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SZCZEGOŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I.
Nazwa kursu: Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem
Liczba uczestników kursu: 10 uczniów – 1 grupa
Termin realizacji kursu: luty – maj 2020 r.
Minimalny czas trwania kursu dla 1 ucznia: 30 godzin lekcyjnych (teoretycznych i praktycznych)
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie, ul. Śniadeckich 18, 88-400 Żnin
Minimalny zakres programowy kursu:
1) podstawowe akty prawne związane ze stosowaniem kas fiskalnych,
2) budowa, zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych,
3) przygotowanie kasy do pracy,
4) sprzedaż, zwrot opakowań, wykonywanie raportów,
5) współpraca kas z urządzeniami dodatkowymi: czytnikiem kodów, komputerem itp.,
6) fakturowanie - obsługa programu.
Celem kursu jest nabycie przez uczniów dodatkowych praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu
obsługi kasy fiskalnej oraz fakturowania. Organizacja kursu zwiększy atrakcyjność absolwentów na
rynku pracy.
Potwierdzenie nabytych kompetencji:
Efektem kursu, po pozytywnym zdaniu teoretycznego i praktycznego egzaminu, będzie wydanie
uczestnikom kursu zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu.
Pozostałe wymagania dotyczące Wykonawcy:
1. Wykonawca wystawi uczestnikom kursu zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu kursu
zawierające informację o jego tematyce oraz wymiarze godzin.
2. Wykonawca najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu przedstawi Zamawiającemu program,
który zawiera:
1) nazwę formy kształcenia;
2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
3) wymagania wstępne dla uczestników;
4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy
uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w innych
formach pozaszkolnych, w zależności od ich potrzeb i możliwości;
5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
7) opis efektów kształcenia;
8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
9) sposób i formę zaliczenia kursu.
3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu opisu realizacji kursu zgodnie z wymogami Zakres,
Wzorzec, Ocena, Porównanie
4. Wykonawca zapewnia pomoce dydaktyczne i sprzęt fiskalny niezbędny do przeprowadzenia zajęć
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teoretycznych i praktycznych.
Pozostałe postanowienia:
1. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony przez Wykonawcę i uzgodniony
z Zamawiającym.
CZĘŚĆ II.
Nazwa kursu: Kurs fotografii reklamowej
Liczba uczestników kursu: 10 uczniów – 1 grupa
Termin realizacji kursu: luty – maj 2020 r.
Minimalny czas trwania kursu dla 1 ucznia: 40 godzin lekcyjnych
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie, ul. Śniadeckich 18, 88-400 Żnin
Minimalny zakres programowy kursu:
1) podstawy wykonania zdjęć przedmiotów,
2) podstawy wyposażenia fotografa podczas pracy z produktem,
3) przygotowanie aparatów do wykonywania zdjęć,
4) rodzaje źródeł światła,
5) ćwiczenia ze światłem rozproszonym oraz bezpośrednio odbitym od przedmiotu,
6) ćwiczenia z różnymi rodzajami fotografowanych powierzchni,
7) zastosowanie filtrów,
8) sposoby fotografowania przedmiotów,
9) korekta błędów ekspozycji, koloru, perspektywy w programie graficznym i przygotowanie zdjęć
przedmiotu na białym tle do internetu,
10) fotografia białych/czarnych przedmiotów na białym/czarnym tle,
11) podstawy fotografii typu splash,
12) fotografia biżuterii, szkła, jedzenia, płynów, mebli, elementów dekoracji, butów, torebek
i galanterii skórzanej, małej elektroniki, opakowań itp.,
13) tworzenie harmonijnej kompozycji fotografowanych produktów.
Celem kursu jest pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających na wykonanie zlecenia
dla agencji reklamowych, działów promocji czy wydawnictw przez uczniów kształcących się w zawodzie
technik organizacji reklamy. Organizacja kursu umożliwi uczniom nabycie dodatkowych kompetencji
i zwiększy atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.
Potwierdzenie nabytych kompetencji:
Efektem kursu, po pozytywnym zdaniu teoretycznego i praktycznego egzaminu, będzie wydanie
uczestnikom kursu certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu .
Pozostałe wymagania dotyczące Wykonawcy:
1. Wykonawca wystawi uczestnikom kursu zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu kursu
zawierające informację o jego tematyce oraz wymiarze godzin.
2. Wykonawca najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu przedstawi Zamawiającemu program,
który zawiera:
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1)
2)
3)
4)

nazwę formy kształcenia;
czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
wymagania wstępne dla uczestników;
cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy
uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w innych
formach pozaszkolnych, w zależności od ich potrzeb i możliwości;
5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
7) opis efektów kształcenia;
8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
9) sposób i formę zaliczenia kursu.
3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu opisu realizacji kursu zgodnie z wymogami Zakres,
Wzorzec, Ocena, Porównanie.
4. Wykonawca zapewnia pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i
praktycznych, w tym sprzęt fotograficzny i drukarkę do zdjęć.
Pozostałe postanowienia:
1. Zamawiający zapewnia pakiet podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji
zajęć praktycznych (blenda, papier fotograficzny 10x15cm, papier fotograficzny A4, zestaw tuszów
– 6 kolorów).
2. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony przez Wykonawcę w uzgodnieniu
z Zamawiającym.
CZĘŚĆ III.
Nazwa kursu: Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych
Liczba uczestników kursu: 10 uczniów – 1 grupa
Termin realizacji kursu: luty – sierpień 2020 r.
Minimalny czas trwania kursu dla 1 ucznia: 81 godzin (56 godzin zajęć teoretycznych i 25 godzin zajęć
praktycznych)
Miejsce realizacji: zajęcia teoretyczne - Zespół Szkół Technicznych w Żninie, ul. Browarowa 14, 88-400
Żnin; zajęcia praktyczne – miejsce na terenie miasta Żnina - zapewnia Wykonawca.
Minimalny zakres programowy kursu:
1. Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego.
2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotują uczniów do egzaminu składanego przed Urzędem
Dozoru Technicznego.
Celem kursu jest nabycie przez uczniów uprawnień I WJO do obsługi wózków jezdniowych
podnośnikowych, w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem wraz z bezpieczną wymianą butli,
które zwiększą atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.
Potwierdzenie nabytych kwalifikacji:
Efektem kursu, po pozytywnym zdaniu teoretycznego i praktycznego egzaminu, będzie wydanie
uczestnikom zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu.
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Pozostałe wymagania dotyczące Wykonawcy:
1. Wykonawca wystawi uczestnikom kursu zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu kursu
zawierające informację o jego tematyce oraz wymiarze godzin.
2. Wykonawca najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu przedstawi Zamawiającemu program,
który zawiera:
1) nazwę formy kształcenia;
2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
3) wymagania wstępne dla uczestników;
4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy
uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w innych
formach pozaszkolnych, w zależności od ich potrzeb i możliwości;
5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
7) opis efektów kształcenia;
8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
9) sposób i formę zaliczenia kursu.
3. Wykonawca zapewnia materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych
oraz park maszynowy i miejsce do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Zamawiający wymaga,
aby zajęcia praktyczne odbywały się (ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa) na terenie
miejscowości, w której siedzib ma szkoła. W innym przypadku Wykonawca zobowiązuje się do
zorganizowania pełnego transportu w jedna i drugą stronę dla uczestników kursu.
4. Wykonawca zapewnia park maszynowy (wykorzystywany na zajęciach) oraz miejsce do
przeprowadzenia egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego Urzędu Dozoru
Technicznego na terenie miejscowości, w której siedzibę ma szkoła, której uczniowie uczestniczą
w egzaminie. W przypadku egzaminu, którego specyfika wymaga odbycia egzaminu poza
wskazanym terenem, Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania pełnego transportu dla
uczestników kursu w jedną i drugą stronę.
5. Wykonawca organizuje i uzgadnia z Urzędem Dozoru Technicznego termin teoretycznego
i praktycznego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w zakresie obsługi wózków jezdniowych
podnośnikowych, w tym specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem wraz z bezpieczną wymianą
butli.
6. Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, organizuje konsultacje psychologiczne i badania
lekarskie.
7. Wykonawca przekazuje uczestnikom kursu oryginały zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz
Zaświadczenia kwalifikacyjne wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego, a Zamawiającemu
kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Pozostałe postanowienia:
1. Zamawiający pokrywa koszt egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego Urzędu
Dozoru Technicznego.
2. Zamawiający pokrywa koszt badań lekarskich na wózki jezdniowe (podstawowe
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i psychologiczne).
3. Zamawiający zapewnia salę dydaktyczną do prowadzenia zajęć teoretycznych.
4. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony przez Wykonawcę w uzgodnieniu
z Zamawiającym.
CZĘŚĆ IV.
Nazwa kursu: Zajęcia z obsługi samochodu osobowego
Liczba uczestników zajęć: 25 uczniów (Zespół Szkół Technicznych w Żninie - 13 uczniów i Zespół Szkół
Ekonomiczno – Handlowych w Żninie - 12 uczniów) – 1 grupa
Termin realizacji zajęć: luty – sierpień 2020 r.
Minimalny czas trwania zajęć dla 1 ucznia: 60 godzin (30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć
praktycznych - jazd). Łącznie dla wszystkich uczniów 780 godzin (30 godzin zajęć teoretycznych i 750
godzin zajęć praktycznych - jazd)
Miejsce realizacji: zajęcia teoretyczne – Zespół Szkół Technicznych w Żninie, ul. Browarowa 14, 88-400
Żnin
Minimalny zakres programowy kursu:
1. Celem zajęć z obsługi samochodu jest nabycie kompetencji w zakresie prawa jazdy kat. B poprzez
ukończenie zajęć oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego.
2. Zajęcia powinny być realizowane w zakresie i wymiarze określonym przez obowiązujące przepisy
prawa, tj. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990),
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r., poz.341),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1885);
3. Zajęcia powinny przygotować uczestników zajęć do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat.
B prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
Potwierdzenie nabytych kompetencji:
Efektem kursu, po pozytywnym zdaniu teoretycznego i praktycznego egzaminu wewnętrznego, będzie
wydanie uczestnikom zajęć zaświadczeń o ukończeniu zajęć, stanowiących podstawę do przystąpienia
do państwowego egzaminu na prawo jazdy kat. B.
Pozostałe wymagania dotyczące Wykonawcy:
1. Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych według aktualnie obowiązujących
przepisów.
2. Posiadanie uprawnień i kwalifikacji, umożliwiających wykonanie zamówienia oraz dysponowanie
potencjałem odpowiednim do wykonania tego zamówienia, którego celem jest nabycie
kompetencji w zakresie prawa jazdy poprzez ukończenie zajęć oraz zaliczenie egzaminu
wewnętrznego.
3. Ośrodek szkolenia kierowców musi posiadać wpis do Rejestru przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców w miejscu zgodnym z siedziba ośrodka. Instruktorzy prowadzący
zajęcia są zobowiązani do posiadania uprawnień do prowadzenia nauki jazdy.
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4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Terminy realizacji zajęć Wykonawca winien uzgodnić z uczniami, aby nie kolidowały one z planem
obowiązkowych zajęć szkolnych uczniów.
Uzgodniony harmonogram zajęć Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej
i elektronicznej.
Opracowanie dla każdego uczestnika i przekazanie Zamawiającemu opisu realizacji zajęć zgodnie
z wymogami:
 Zakres: uczestnicy odbędą zajęcia w zakresie wskazanym w szczegółowym opisie zamówienia,
 Wzorzec: zakładane efekty uczenia się muszą być zgodne z krajowymi standardami
kompetencji zawodowych,
 Ocena: po zakończeniu zajęć przeprowadzony zostanie egzamin wewnętrzny weryfikujący
nabyte kompetencje w zakresie prowadzenia pojazdów kat. B,
 Porównanie: Wykonawca jest zobowiązany do analizy przeprowadzonego egzaminu
wewnętrznego w zakresie nabycia przez uczestników kompetencji warunkujących możliwość
przystąpienia do egzaminu uprawniającego do pozyskania kwalifikacji.
Zapewnienie placu manewrowego.
Zapewnienie uczestnikom zajęć we własnym zakresie i na własny koszt bezpiecznego transportu
na plac manewrowy spod siedziby szkoły i z placu manewrowego do siedziby szkoły (ul.
Browarowa 14, 88-400 Żnin) - dotyczy zajęć praktycznych.
Rozpoczęcie i zakończenie praktycznej nauki jazdy pod siedzibą szkoły (ul. Browarowa 14, 88-400
Żnin).
Wykonawca ponosi koszty eksploatacji samochodów osobowych (zużycie paliwa, oleju)
wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych.
Zapewnienie pojazdów przystosowanych do prowadzenia nauki jazdy (ważny przegląd techniczny
i ubezpieczenie OC) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Objęcie uczniów ubezpieczeniem NNW podczas trwania zajęć oraz w drodze do i z miejsca zajęć.
Zapewnienie/organizację badań lekarskich uczestnikom kursu. Koszt badań ponosi Zamawiający.
Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego i wydanie uczniom zaświadczeń o przeprowadzeniu
egzaminu wewnętrznego oraz zaświadczeń o ukończeniu zajęć, stanowiących podstawę do
państwowego egzaminu na prawo jazdy. Kopie zaświadczeń potwierdzone za zgodność
z oryginałem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.
Zapewnienie innych niż podręczniki i testy materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (także
w wersji elektronicznej) - jeśli zajdzie taka konieczność.

Pozostałe postanowienia:
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 pokrycia kosztów wymaganych badań lekarskich uczniów;
 zapewnienia sal do zajęć teoretycznych;
 pokrycia kosztów niezbędnych materiałów edukacyjnych do nauki jazdy kat. B (podręczniki,
testy) dla każdego uczestnika zajęć.
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2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia uczestników zajęć stanowiących przedmiot
zamówienia do innych grup utworzonych przez Wykonawcę.

