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

Wstępny opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i zrealizowanie kursu- przedstawiciel
handlowy z modułem prawa jazdy kat. B dla uczestniczek i uczestników 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- przedstawiciel handlowy z modułem prawa jazdy kat. B jest uzyskanie
bądź rozszerzenie kompetencji uczestników w celu zwiększenia ich mobilności
zawodowej.
3. Zamawiający do udziału w szkoleniu skieruje 10 uczestniczek i uczestników projektu,
w tym 2 osoby niepełnosprawne.
4. Czas trwania kursu:
A. przedstawiciel handlowy- minimum 90 godzin dydaktycznych,
B. prawo jazdy kat. B- minimum 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki,
dla uczestnika w okresie od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2013 r.
W czas trwania szkolenia nie wlicza się przerw kawowych, przerw obiadowych, ani
też innych przerw technicznych.
Miejsce realizacji kursu: Zduńska Wola lub Sieradz.
5. Zamawiający wymaga:
1) Opracowania i przedstawienia (najpóźniej na dzień podpisania umowy) programu
kursu w wymiarze minimum 150 godzin, uwzględniającego cel kursu.
Uwaga! Przy opracowaniu programu szkolenia należy wykorzystać Standardy
kwalifikacji zawodowych oraz Modułowe programy szkoleń udostępnione przez
Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dostępne pod
adresem: www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl
2) Opracowania i przedstawienia (najpóźniej na dzień podpisania umowy)
harmonogramu kursu z zastrzeżeniem, iż szkolenie teoretyczne i praktyczne może
odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas trwania szkolenia
nie może przekroczyć 7 godz. dziennie.
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. W przypadku prawa jazdy zajęcia prowadzone
muszą być przez co najmniej dwóch instruktorów posiadających uprawnienia
i doświadczenie w prowadzeniu kursu na prawo jazdy kat. B minimum 3 lata.
4) Dysponowania przez Wykonawcę co najmniej dwoma samochodami osobowymi
przystosowanymi do nauki jazdy kat. B.
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5) Dysponowania przez Wykonawcę salami szkoleniowymi. Sale powinny spełniać
wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadać odpowiednie oświetlenie,
ogrzewanie, wentylację lub klimatyzację oraz warunki sanitarne.
Wymagane jest, aby sale, w których odbywać się będą zajęcia były dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w kursie.
6) 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.
7) Zapewnienia wszelkich materiałów, rekwizytów, pomocy naukowych
przewidzianych programem kursu w ilości koniecznej do przeprowadzenia kursu.
8) Przygotowania, druku i przekazania przed rozpoczęciem kursu 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 w postaci
2 dania.
6. 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 zgłosić do odpowiedniego Ośrodka Ruchu
Drogowego absolwentów kursu i wliczyć do kosztów szkolenia cenę opłaty
egzaminacyjnej.
3) 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.
4) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wśród uczestników kursu
ankiety ewaluacyjnej na początku i na zakończenie kursu, oznaczonej
odpowiednimi logotypami, których wzór otrzyma od Zamawiającego.
5) Wykonawca jest odpowiedzialny za zebranie wszystkich wypełnionych przez
uczestników kursu ankiet i przekazanie ich Zamawiającemu po zakończeniu kursu.
6) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, wystawi uczestnikowi kursu
zaświadczenia (certyfikaty) o uczestnictwie w szkoleniu oraz o uzyskaniu
kwalifikacji z logo Unii Europejskiej. EFS, Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi, nazwą realizatora, tytułem projektu i nazwą programu.
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7) Uczestnik na zakończenie kursu otrzyma zaświadczenie potwierdzające jego
ukończenie na druku zgodnym z §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012, poz. 1152).
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników kursu,
w sytuacji
wystąpienia
okoliczności
niezależnych
i
niezawinionych
od Zamawiającego.
9) Wykonawca przedłoży wraz z ofertą informację z dokładnym adresem miejsca,
w którym będzie realizowany kurs.
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