Projekt „Z myślą o przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu
księgowości

komputerowej

i

obsługi

biurowej

dla

4

niepełnosprawnych

Beneficjentów Ostatecznych w związku z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie.
2. Celem kursu z zakresu księgowości komputerowej i obsługi biurowej jest uzyskanie
bądź rozszerzenie kompetencji uczestników w celu zwiększenia ich mobilności
zawodowej. Kurs ma umożliwić słuchaczom zdobycie wiedzy oraz praktycznych
umiejętności do pracy w księgowości oraz prowadzenia rozliczeń własnej działalności
gospodarczej jak również zdobycie wiedzy teoretycznej (zasady funkcjonowania biura
firmy i organizacji pracy biurowej), oraz praktycznych umiejętności samodzielnego
prowadzenia biura, prowadzenia dokumentacji biurowej, a także praktycznych
umiejętności w zakresie prowadzenia biura z wykorzystaniem urządzeń biurowych
i programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej.
3. Czas trwania kursu z zakresu księgowości komputerowej i obsługi biurowejminimum 240 godzin dydaktycznych, dla uczestnika w okresie od dnia podpisania
umowy do 07 grudnia 2012 r.
W czas trwania szkolenia nie wlicza się przerw kawowych, przerw obiadowych, ani
też innych przerw technicznych.
Miejsce realizacji kursu: Zduńska Wola lub Sieradz.
4. Zamawiający wymaga:
1) Opracowania i przedstawienia (najpóźniej na dzień podpisania umowy) programu
kursu w wymiarze minimum 240 godzin, uwzględniającego cel kursu.
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2) Opracowania i przedstawienia (najpóźniej na dzień podpisania umowy)
harmonogramu kursu z zastrzeżeniem, iż szkolenie teoretyczne i praktyczne
powinno odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku, dopuszcza się
prowadzenie zajęć w sobotę i w niedzielę.
3) Zapewnienia minimum 1 osoby prowadzącej, posiadającej odpowiednie
kwalifikacje do przeprowadzenia kursu, która posiada kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie umożliwiające realizację kursu. Kwalifikacje
i umiejętności wykładowcy powinny być adekwatne do zakresu programowego
prowadzonych przez niego zajęć.
4) Zamawiający wymaga, by sale, w których odbywać się będą zajęcia były
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w kursie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kursu w przestronnych salach
szkoleniowych,

odpowiednio

oświetlonych,

wentylowanych,

spełniających

warunki BHP i p. poż. oraz posiadających zaplecze socjalne, w tym dostęp do WC
zaopatrzonego w środki higieny. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
zajęć

praktycznych

w

miejscu

gwarantującym

właściwe

przygotowanie

uczestników szkolenia zgodnie z zakresem szkolenia.
5) Zapewnienia w przypadku organizacji kursu w Sieradzu uczestnikom kursu
transportu ze Zduńskiej Woli do miejsca odbywania kursu i z powrotem, co należy
ująć w koszcie usługi.
6) Zapewnienia

wszelkich

materiałów,

rekwizytów,

pomocy

naukowych,

przewidzianych programem kursu w ilości koniecznej do przeprowadzenia kursu.
7) Dysponowania przez Wykonawcę:
 minimum 4 stanowiskami komputerowymi wraz z oprogramowaniem
niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia oraz 1 rezerwowym stanowiskiem
komputerowym wraz z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia
szkolenia,

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola,
ul. Żeromskiego 3a, tel./fax 043 824 99 99 e-mail: pcpr.zdwola@neostrada.pl
http://www.pcprzdunskawola.pl/

Projekt „Z myślą o przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 urządzeniami biurowymi stosowanymi w pracy biurowej np.: fax, ksero,
bindownica itp..
8) Przygotowania i druku materiałów dydaktycznych dla każdego uczestnika kursu:
(program i harmonogram kursu, materiały szkoleniowe, długopis, notatnik,
dodatkowe multimedialne lub/i papierowe materiały dydaktyczne) oraz jeden
komplet tak przygotowanych materiałów dla Zamawiającego, z naniesionymi
odpowiednio logotypami, których wzór Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.
9) Zapewnienia uczestnikom w dniach kursu drobnego poczęstunku (np.: kawa,
herbata, woda mineralna, ciastka lub podobne) oraz ciepłego posiłku.
5. Ponadto:
1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie uczestników w drodze na
kurs, podczas jego trwania i z powrotem. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć
w koszcie usługi.
Uwaga! Wykonawca najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem realizacji usługi
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej
następstw nieszczęśliwych wypadków.
2) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu oznakowanie miejsca
realizacji kursu oraz sal, w których prowadzone będą zajęcia, logo Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Łodzi, nazwą realizatora, nazwą programu i tytułem projektu.
3) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wśród uczestników kursu
ankiety ewaluacyjnej na początku i na zakończenie kursu, oznaczonej
odpowiednimi logotypami, których wzór otrzyma od Zamawiającego.
4) Wykonawca jest odpowiedzialny za zebranie wszystkich wypełnionych przez
uczestników kursu ankiet i przekazanie ich Zamawiającemu po zakończeniu kursu.
5) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, wystawi uczestnikom kursu
zaświadczenia (certyfikaty) o uczestnictwie w szkoleniu oraz o uzyskaniu
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kwalifikacji z logo Unii Europejskiej. EFS, Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi, nazwą realizatora, tytułem projektu i nazwą programu.
6) Uczestnik na zakończenie kursu otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego
ukończenie na druku zgodnym z §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe
wiedzy

ogólnej,

umiejętności

i

kwalifikacji

zawodowych

w

formach

pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników kursu,
w sytuacji

wystąpienia

okoliczności

niezależnych

i

niezawinionych

od

Zamawiającego.
8) Wykonawca przedłoży wraz z ofertą:
 informację o planowanej dacie rozpoczęcia i zakończenia kursu;
 informację o nazwie miejsca gdzie będzie zorganizowany i przeprowadzony
kurs wraz z danymi kontaktowymi do tego miejsca.
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