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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  przeprowadzenia  Kursu  kwalifikacyjnego
nadającego uprawnienia elektryczne SEP do 1kV dla 8 uczniów Zespołu Szkół
Technicznych w Płocku w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój, praca, możliwości.
Podniesienie  efektywności  kształcenia  zawodowego  w  Zespole  Szkół  Technicznych”
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .

1. Uczestnicy kursu: 8 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Płocku. 

2. Planowany  termin  kursu:  od stycznia  do maja 2022 r.  Zamawiający  dopuszcza
zmianę terminu realizacji zajęć.

3. Program kursu powinien obejmować co najmniej 30 godzin (godzina rozumiana jako
60  min)  zajęć  teoretycznych  i  praktycznych  oraz  przeprowadzenie  egzaminu
kwalifikacyjnego.

4. Szczegółowy  harmonogram  zajęć opracuje  Wykonawca  w  uzgodnieniu  z
Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

5. Realizacja  kursu  powinna  odbywać  się  na  terenie  miasta  Płocka,  w  miejscu
zapewnionym przez Wykonawcę.

6. 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.

7. Efektem kursu powinno być uzyskanie uprawnień elektrycznych SEP do 1kV w zakresie
eksploatacji, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  89,  poz.  828).  Szkolenie  zakończone  powinno  być
egzaminem kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez komisję, o której mowa w ww.
Rozporządzeniu.  

8. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją kursu, w tym
koszty związane z egzaminem i wydaniem świadectwa kwalifikacji, o którym mowa w
ww. Rozporządzeniu.  Koszty  kolejnych egzaminów,  w przypadku nie  zdania  ich  za
pierwszym podejściem, pokrywa uczestnik kursu.



9. Program ramowy  szkolenia  opracowany  przez  Wykonawcę  powinien  obejmować
zagadnienia związane z: 

a)  zasadami  budowy,  działania  oraz  warunków technicznych  obsługi  urządzeń,
instalacji i sieci,
b) zasadami eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
c) zasadami  i  warunkami  wykonywania  prac  kontrolno-pomiarowych  i

montażowych,
d) zasadami i  wymaganiami bezpieczeństwa pracy i  ochrony przeciwpożarowej

oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
e) instrukcją  postępowania  w  razie  awarii,  pożaru  lub  innego  zagrożenia

bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
10.Wykonawca  będzie  prowadził  listę  obecności  na  zajęciach  zgodnie  z  formatem

przekazanym przez  Zamawiającego  i  przekaże  ją  Zamawiającemu  po  skończonym
Kursie.

11.Wykonawca  będzie zobowiązany do bieżącego informowania (w formie elektronicznej
-  mail)  Zamawiającego  o  nieobecności  uczniów  na  zajęciach,  uchylania  się  od
przystąpienia do zaliczeń i nie przystąpienia do egzaminu. 

12.W trakcie zajęć nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwem uczestników zajęć będzie
należał do Wykonawcy.  

13.Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zapewnienia  pomieszczeń  szkoleniowych
spełniających wymagania bhp i ppoż. oraz zapewnienia właściwych warunków pracy w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. w trakcie trwania kursu.

14.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oznaczenia  znakiem  Unii  Europejskiej,  barwami
Rzeczpospolitej  Polskiej,  znakiem  Funduszy  Europejskich  oraz  oficjalnym  logo
promocyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014 – 2020 (wzór zostanie udostępniony przez Zamawiającego) dokumenty i
materiały  dla  osób  uczestniczących  w  zajęciach,  np.  zaświadczenia,  certyfikaty,
materiały szkoleniowe, programy, listy obecności.

15.Osoba prowadząca zajęcia będzie zobowiązana do informowania uczestników o tym, że
szkolenie  jest  współfinansowane  przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

16.Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zawarcia  z  Zamawiającym  odrębnej  umowy
dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

17.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. 

18.Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmniejszenia  wartości  zamówienia  dotyczącego
liczby uczestników kursu (max zmniejszenie o 3 osoby).

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


