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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Znak sprawy: ZSMIO.26.1.1.2020 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części w zależności od rodzaju zajęć. Każda z części 

będzie oceniana odrębnie. 

 

Część nr 1 zamówienia: Uprawnienia SEP w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych do napięcia do 1kV 

 

Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Uprawnienia SEP w zakresie 

obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do napięcia do 1kV”  

wraz z egzaminem organizowanego w ramach projektu: „Kształcimy umiejętności 

praktyczne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV – 80530000 – 8 – usługi szkolenia zawodowego. 

1. Organizacja oraz przeprowadzenie kursu pod nazwą „Uprawnienia SEP w zakresie 

obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do napięcia do 

1kV wraz z egzaminem” dla 24 osób – uczniów  Zespołu Szkół Mechanicznych 

i Ogólnokształcących Nr  5 w Łomży w wymiarze minimum 30 godzin 

dydaktycznych.  

2. Kurs powinien uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci / Dz. U. Nr 89 , poz. 828 i Nr 129, poz.1184 

oraz z 2005 r. Nr 141 poz. 1189/  

3. W szczególności kurs powinien obejmować przygotowanie teoretyczne oraz 

praktyczne do egzaminu państwowego umożliwiającego otrzymanie świadectwa 

kwalifikacyjnego. 

4. Godzina zegarowa kursu = 60 minut i obejmuje zajęcia teoretyczne/praktyczne liczące 

45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut; długość przerw jest ustalana w 

sposób elastyczny przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający wymaga, aby program uwzględniał następujące zagadnienia:  

- zarys wiadomości z podstaw elektrotechniki, 

 - zasady budowy i warunki techniczne urządzeń elektroenergetycznych w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, 

 - eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, 

 - bezpieczeństwo i higiena pracy,  

- zasady ratowania porażonych prądem elektrycznym,  

- przepisy ogólne z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej,  

- instrukcje eksploatacyjno-ruchowe i konserwacyjno-remontowe,  

- podstawowe zasady Prawa Energetycznego oraz aktualnie obowiązujące 

rozporządzenia w tym zakresie,  
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- podstawowe zasady Prawa Pracy, zwłaszcza w zakresie obowiązków Pracodawcy 

oraz obowiązków i uprawnień pracowników, 

- budowa instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, 

 - ochrona od porażeń przy urządzeniach do 1kV,  

- przeglądy techniczne instalacji.  

6. Każde ze spotkań powinno być wsparte programami multimedialnymi. 

7. Miejsce prowadzenia szkolenia: sale lekcyjne w budynku ZSMiO Nr 5 w Łomży, ul. 

Przykoszarowa 22. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku- w godz. 15-

18.00, lub w soboty i niedziele. Terminy kursów każdego uczestnika nie mogą 

kolidować czasowo ze szkolnym programem nauczania. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego 

harmonogramu zajęć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast 

ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 7 dni przed terminem zajęć 

danej grupy. Osobą odpowiedzialną za uzgodnienia ze strony Zamawiającego jest Pan 

Andrzej Borawski – osoba odpowiedzialna za organizację kursów w projekcie (86) 

219-87-93, adres mail: sekretariat@zsmio.pl 

9. Wykonawca, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania 

jego uczestników ze szczegółowym programem kursu poprzez przekazanie im 

harmonogramu realizowanych zajęć.  

10. Wykonawca będzie prowadził dokumentację kursu, tj.:  

a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy 

zajęć edukacyjnych, zgodnie ze wzorem opracowanym przez osobę odpowiedzialną 

za organizację kursów wymienioną w p.8, 

b) zbierze oświadczenia uczestników potwierdzające odbiór materiałów 

dydaktycznych,  

c) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia,  

d) sporządzi protokoły z egzaminu.  

11. Wykonawca zapewni materiały dydaktyczne zgodnie z deklaracją w ofercie. 

12. Wykonawca zapewni przeprowadzenie egzaminu państwowego na Uprawnienia SEP 

w zakresie do 1kV dla każdego uczestnika, tj. 24 egzaminy zgodnie z wymogami 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz wyda uczestnikom kursu zaświadczenia 

o ukończeniu kursu i zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji 

zawodowych z wyszczególnieniem umiejętności i wiadomości nabytych w trakcie 

realizacji poszczególnych jednostek szkoleniowych z zakresu objętego kursem. Na 

zaświadczeniach powinny zostać umieszczone właściwe oznaczenia graficzne: logo 

i nazwy projektu, logo PO KL, UE, EFS wraz z tekstami opisującymi zaangażowanie 

środków UE w projekt zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

13. Koszt organizacji egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Wykonawca wliczy 

w całkowitą cenę szkolenia wykazywaną w formularzu ofertowym. Wykonawca, 

podczas obliczania ceny szkolenia, wlicza do niej koszty związane 

z przeprowadzeniem egzaminu – po jednym dla każdego z 24 uczestników. W razie 

uzyskania wyniku negatywnego, uczestnik – chcąc uzyskać świadectwo 

kwalifikacyjne – będzie zobowiązany pokryć koszty egzaminu poprawkowego 

z własnych środków finansowych.  

mailto:sekretariat@zsmio.pl
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14. W przypadku egzaminu poza siedzibą szkoły, Wykonawca zapewnia transport 

uczestników z siedziby Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 

w Łomży ul. Przykoszarowa 22 na miejsce egzaminu i z miejsca egzaminu do 

siedziby szkoły. Wykonawca w szczególności: - rezerwuje termin egzaminu, - 

pokrywa koszt przygotowania ośrodka do egzaminu, - pokrywa w całości koszt 

egzaminu - zapewnia otrzymanie po zdanym egzaminie świadectwa kwalifikacyjnego. 

15. Kurs wraz z egzaminem w całości należy zakończyć do dnia 31.05.2020 r. 

Część nr 2  zamówienia: Kurs operatorów wózków jezdniowych 

Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Kurs operatorów wózków 

jezdniowych” dla grupy 30 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 

5 w Łomży wraz z egzaminem. Szkolenie organizowane w ramach projektu: „Kształcimy 

umiejętności praktyczne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020 

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV – 80530000 – 8 – usługi szkolenia zawodowego. 

1. Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Kurs operatorów wózków 

jezdniowych” dla grupy 30 uczniów – uczniów  Zespołu Szkół Mechanicznych 

i Ogólnokształcących Nr  5 w Łomży w wymiarze minimum 48 godzin dydaktycznych na 

jednego uczestnika w tym: 28 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. 

2. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz uzyskanie wiedzy, 

umiejętności i uprawnień na operatora wózka widłowego, co powinno umożliwić podjęcie 

zatrudnienia na rynku pracy. 

3. Program ma być dostosowany do uczniów ZSMiO Nr 5 i powinien zawierać minimum 

następujące zagadnienia: 

 wiadomości o dozorze technicznym, 

 ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego, 

 typy stosowanych wózków jezdniowych, 

 budowa wózków jezdniowych podnośnikowych, 

 wymiana butli gazowej, 

 czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończonej pracy, 

 czynności operatora w czasie pracy wózkami, 

 wiadomości z zakresu ładunkoznastwa, 

 wiadomości z zakresu bhp, 

 zajęcia praktyczne. 

4. Kurs operatora wózków widłowych winien być zrealizowany zgodnie z Rozporządzeniem 

ministra rozwoju i finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 

5. Program szkolenia powinien być oparty o wymagania Urząd Dozoru Technicznego 

zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym, z zastrzeżeniem rozszerzenia go 

o dodatkowe zajęcia praktyczne w wymiarze min. 10h zajęć praktycznych dla każdego 

uczestnika szkolenia przeprowadzonych indywidualnie. 

6. Miejsce prowadzenia szkolenia: sale lekcyjne Zamawiającego i plac przed budynkiem 

ZSMiO Nr 5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku 

do piątku w godz. 15-18.00, lub w soboty i niedziele. Za godzinę zegarową przyjmuje się 
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60 minut, co obejmuje zajęcia edukacyjne 45 minut i przerwę liczącą średnio 15 minut,  

długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. 

7. Wykonawca winien przeszkolić 30 uczniów ZSMiO Nr 5 w Łomży wskazanych przez 

Zamawiającego w uzgodnionym z kierownictwem projektu harmonogramem kursu przed 

ich rozpoczęciem. Terminy kursówkażdego z uczestnika nie mogą kolidować czasowo ze 

szkolnym programem nauczania. 

8. Zamawiający dopuszcza omawianie zagadnień podczas praktycznej jazdy, pokazując 

przykłady kiedy jeździ druga osoba. Grupa na zajęciach praktycznych może liczyć max.  3 

uczestników. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego 

harmonogramu zajęć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast ewentualnych 

korekt terminów zajęć nie później niż na 7 dni przed terminem zajęć danej grupy. Osobą 

odpowiedzialną za uzgodnienia ze strony Zamawiającego jest Pan Andrzej Borawski – 

osoba odpowiedzialna za organizację kursów w projekcie (86) 219-87-93, adres mail: 

sekretariat@zsmio.pl. 

10. Kurs wraz z egzaminem w całości należy zakończyć do dnia 31.05.2020r. 

Zamawiający wymaga aby kurs teoretyczny i praktyczny odbywał się w salach lekcyjnych 

ZSMiO Nr 5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22 i na placu przed budynkiem. 

11. Wykonawca winien sfinansować niezbędne badania lekarskie uczestników kursu 

i pierwsze  podejście” do egzaminu, celem uzyskania dokumentacji potwierdzającej 

nabycie uprawnień na operatora wózka widłowego. 

12. Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu poza Łomżą. Wykonawca musi zapewnić 

transport zdającym egzamin z Łomży ul. Przykoszarowa 22 do ośrodka egzaminacyjnego 

na, koszt Wykonawcy. 

13. Wykonawca powinien zapewnić właściwe materiały szkoleniowe dla uczestników 

szkolenia zgodnie z deklaracją w ofercie.  

14. Kurs zawodowy będzie prowadzony przez wykładowców posiadających kwalifikacje 

i uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami. Realizacja kursu powinna mieć 

odzwierciedlenie w dzienniku szkolenia, którego kserokopia – dotycząca realizacji 

programu zajęć, potwierdzona za zgodność z oryginałem, zostanie przekazana 

Zamawiającemu w terminie do 2 dni od dnia jego zakończenia. Wykonawca 

przedłożyZamawiającemu oryginalne listy obecności za poszczególne dni kursu w tym 

samym terminie  

15. Wykonawca przedłożyZamawiającemu kserokopie zaświadczeń o ukończonym kursie 

w terminie 7 dni od jego zakończenia. 

16. Egzamin zewnętrznynadający uprawnienia do wykonywania zawodu, 

należyprzeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na koszt 

Wykonawcy, niezwłocznie po zakończeniu przedmiotowego kursu.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad 

procesem szkolenia uczestników na każdym jego etapie. 

18. Wykonawca w ogólnej cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne 

koszty w taki sposób aby uczestnik kursu nie ponosił żadnychkosztówbezpośrednich, 

począwszy od niezbędnych badań lekarskich, po koszt egzaminu i wydania 

dokumentówpotwierdzających zdobyte uprawnienia.  

mailto:sekretariat@zsmio.pl
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19. Wykonawca winien ubezpieczyć uczestników szkolenia od 

następstwnieszczęśliwychwypadków na sumę ubezpieczenia min. 10.000,00 zł na jedną 

osobę.  
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Część nr 3 zamówienia: Obsługa systemu Audatex 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do obsługi 

systemu Audatex. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia umiejętności z 

zakresu obsługi oraz użytkowania systemu Audatex służących wspieraniu procesu likwidacji 

szkód oraz wykorzystaniu tego narzędzia w warsztacie samochodowym. W szkoleniu 

uczestniczyć będą 2 osoby – nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu techniki 

samochodowej i jest realizowane w ramach projektu: „Kształcimy umiejętności praktyczne” 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV – 80530000 – 8 – usługi szkolenia zawodowego. 

 

1. Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do obsługi systemu 

Audatexdla 2 osób nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących 

Nr 5 w Łomży. Czas trwania szkolenia nie krótszy niż 16 godzin dydaktycznych. 

2. W ramach szkolenia powinien być zrealizować następujący minimalny zakres 

tematyczny: 

Szkolenie podstawowe: 

 wykonywanie opisów technicznych w sposób umożliwiający poprawne wykonanie 

 kalkulacji napraw pojazdów w systemie Audatex; 

 posługiwanie się formularzem typu /drukowanym i elektronicznym; 

 wykonanie poprawnej kalkulacji kosztów napraw pojazdów w systemie Audatex. 

Szkolenie pierwszego stopnia 

 omówienie zakresu składowych systemu oraz najczęściej popełnianych przez 

użytkowników błędów; 

 rozszerzenie wiedzy o wybranych zagadnieniach z dziedziny rzeczoznawstwa 

samochodowego przydatnych do sporządzania prawidłowych kalkulacji i 

weryfikacji 

 poprawności wykonywania kalkulacji i wycen kosztów naprawy; 

 przekazanie rozszerzonej wiedzy o składowych systemu Audatex, zastosowanych 

kodach i zasadach kalkulacyjnych, w zakresie sugerowanym przez firmę Audatex. 

3. KAŻDY KURSANT w trakcie szkolenia obowiązkowo powinien mieć zapewnione 

materiały szkoleniowe zgodnie z deklaracją w ofercie. 

4. Materiały oraz sprzęt niezbędny do szkolenia zapewnia Wykonawca.  

5. Ilość uczestników szkolenia – 2 osoby. W szkoleniu będą uczestniczyć pracownicy 

(nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu techniki samochodowej) 

Zamawiającego.  

6. Koszty dojazdu nauczycieli na szkolenie poniesie Zamawiający. 

7. Termin realizacji zamówienia: 

Okres realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy według ustalonego 

harmonogramu. Zakończenie do dnia 31.07.2020r. 

8. Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego lub otwartego. 

9. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.  

10. Wymagane jest aby kurs był autoryzowany przez producenta oprogramowania lub przez 

ośrodek szkoleniowy. 
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11. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego 

harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 14 dni przed rozpoczęciem 

zajęć, natomiast ewentualnych korekt terminów zajęć nie później niż na 7 dni przed 

terminem zajęć danej grupy. Osobą odpowiedzialną za uzgodnienia ze strony 

Zamawiającego jest Pan Andrzej Borawski – osoba odpowiedzialna za organizację 

kursów w projekcie (86) 219-87-93, adres mail: sekretariat@zsmio.pl 

12. Wykonawca, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania 

jego uczestników ze szczegółowym programem kursu poprzez przekazanie im 

harmonogramu realizowanych zajęć.  
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