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I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  usługa  przeprowadzenia  Kursu  spawania  metodą

MAG  (135)  blach  i  rur  ze  stali  ferrytycznych  dla  21  uczniów Zespołu  Szkół

Budowlanych nr 1 w Płocku w ramach realizacji projektu pn.: „Zawodowe inspiracje w

Zespole  Szkół  Budowlanych  nr  1  w  Płocku”  współfinansowanego  ze  środków

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

1. Uczestnicy kursu  : 21 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. 

2. Planowany  termin  realizacji  kursu:   od  stycznia  do  kwietnia  2022r.  Zamawiający

dopuszcza zmianę terminu realizacji zajęć. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem kursu skieruje wszystkich uczniów na badania lekarskie

niezbędne  do  uczestnictwa  w  kursie  spawania.  Badania  zakończą  się  wydaniem

zaświadczenia  lekarskiego  dla  każdej  skierowanej  osoby,  stwierdzającym:  brak

przeciwskazań zdrowotnych do odbycia kursu lub przeciwskazania zdrowotne do odbycia

kursu.  Wszelkie  koszty  związane  z  badaniami  lekarskimi  i  wydaniem  zaświadczeń

pokrywa Wykonawca.

4. Realizacja kursu powinna odbywać się na terenie miasta Płocka w dniach i  godzinach

wskazanych  przez  Zamawiającego,  dostosowanych  do  potrzeb  i  możliwości  uczniów.

Szczegółowy harmonogram realizacji kursu zostanie ustalony po podpisaniu umowy.

5. W uzasadnionych przypadkach np. zawieszenia w szkole zajęć stacjonarnych w związku z

sytuacją  epidemiologiczną,  po  uzyskaniu  przez  Zamawiającego  zgody  Instytucji

Pośredniczącej,  dopuszcza  się  zmianę  formy prowadzenia  zajęć  teoretycznych  np.  na

zajęcia zdalne. Zasady prowadzenia zajęć zdalnych zostaną ustalone po uzyskaniu przez

Zamawiającego wytycznych z IP i będą przedstawione Wykonawcy w formie pisemnej do

akceptacji.  W  sytuacji  nie  uzyskania  ww.  akceptacji  Zamawiający  może  odstąpić  od

umowy w terminie  7  dni  od  dnia  uzyskania  informacji  o  braku  akceptacji  ze  strony

Wykonawcy.  

W powyższym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z

tytułu części umowy, zrealizowanej do dnia odstąpienia od umowy.

6. Program kursu  powinien  być  opracowany  przez  Wykonawcę  na  podstawie  aktualnych

wytycznych Instytutu Spawalnictwa (IS) w Gliwicach.

7. Kurs  powinien  obejmować  minimum  30  godzin  teoretycznych oraz  minimum  90

godzin praktycznych (przez godzinę należy rozumieć 60 minut).



8. Celem  kursu  jest  praktyczne  i  teoretyczne  przygotowanie  uczniów  do  wykonywania

zawodu spawacza metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych.

9. Kurs  powinien  być  zakończony  egzaminem  i  wydaniem  Świadectwa  Egzaminu

Kwalifikacyjnego  Spawacza  oraz  Książeczki  Spawacza  według  obowiązującej  normy  

EN  287.  Uzyskane  uprawnienia  powinny  dać  uczniom  kwalifikacje  Europejskiego

Spawacza Ręcznego w metodzie MAG (135).

10.Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z prawidłową

realizacją  kursu,  w  tym  kosztów  związanych  z  egzaminem  i  wydaniem  stosownych

zaświadczeń.

11.Wykonawca realizujący usługę w zakresie przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie w  

szczególności do:

a) udostępnienia pomieszczeń szkoleniowych spełniających wymagania bhp i ppoż.,

b) zapewnienia właściwych warunków pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz ppoż. w trakcie trwania kursu,

c) przygotowania odpowiednich stanowisk do praktycznej nauki zawodu, wyposażonych w

sprawny  sprzęt.  Każdy  uczestnik  kursu  będzie  miał  zapewnione  indywidualne

stanowisko pracy (1 kursant = 1 w pełni wyposażone stanowisko),

d) wyposażenia  każdego  uczestnika  w  niezbędną  odzież  roboczą  oraz  środki  ochrony

indywidualnej,

e) prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad realizacją kursu,

f) zapewnienia wykwalifikowanej kadry szkoleniowej – zgodnie ze złożoną ofertą,

g) zapewnienia uczestnikom materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji kursu,

h) systematycznej oceny postępów uczestników kursu,

i) prowadzenia listy obecności na zajęciach z podpisami uczestników kursu (na wzorze

udostępnionym przez Zamawiającego),

j) bieżącego  informowania  Zamawiającego  (w  formie  elektronicznej  -  mail)  o  każdej

nieobecności  uczestnika  kursu,  uchylania  się  od  przystąpienia  do  zaliczeń,

sprawdzianów i nie przystąpienia do zaliczeń – egzaminu.

12.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zawarcia  z  Zamawiającym  odrębnej  umowy

dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

13. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu oraz przedstawicielom instytucji kontrolującej

Zamawiającego  kontroli  w  zakresie  realizacji  zajęć,  a  w  szczególności:  zgodności

realizacji programu i harmonogramu zajęć z przedstawioną ofertą, uczestnictwa uczniów

w zajęciach.

14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wartości  zamówienia dotyczącego

liczby uczestników kursu (zmniejszenie max o 3 osoby).

15. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie w całości finansowane ze środków publicznych.


