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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Znak sprawy: ZSMIO.26.1.7.2019 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający podzielił zamówienie na 9 części w zależności od rodzaju zajęć. Każda z części 

będzie oceniana odrębnie. 
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Część nr 1 zamówienia: Nowoczesne metody montażu i napraw elektronicznych 

układów drukowanych (elementy PTH i SMD) 

 

Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Nowoczesne metody montażu i 

napraw elektronicznych układów drukowanych (elementy PTH i SMD)”. Szkolenie 

teoretyczno – praktyczne zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu IPC oraz 

certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej organizowane 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 pod nazwą „Nowoczesne metody 

montażu i napraw elektronicznych układów drukowanych (elementy PTH 

i SMD)” dla 21 osób – 14 uczniów i 7 nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych i 

Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży. Szkolenie dla uczniów planowane jest w 

wymiarze minimum 32 godzin zajęć dydaktycznych, natomiast szkolenie dla 

nauczycieli nie może być krótsze niż 48 godzin zajęć dydaktycznych. Zamawiający 

planuje podzielić osoby uczestniczące w szkoleniu na 2 grupy.  

- pierwsza łączona grupa 10 osobowa (3 uczniów i 7 nauczycieli) o różnym czasie 

szkolenia dla każdej z podgrup, lub grupa tylko 7 nauczycieli  

- druga grupa 11 osobowa uczniów lub 14 osobowa grupa uczniów.  

2. Firma, która przeprowadzi szkolenia ma być Autoryzowanym Centrum 

Szkoleniowym IPC m.in. z norm IPC-7711/7721, IPC-A-610 i IPC-J-STD-001, (z 

wytycznych tych norm korzysta się w trakcie prowadzonych zajęć).  

3. Zajęcia dla każdej z grup szkoleniowych mają być prowadzone przez doświadczonego 

trenera posiadającego licencję MASTER IPC TRAINERA (MIT) lub przynajmniej 

Certyfikowanego Trenera IPC (CIT) z norm IPC-A-610, IPC-7711/7721 i IPC-J-STD-

001. 

4. Firma przystępująca do postępowania ma dysponować przynajmniej dwoma trenerami 

posiadającymi licencję MASTER IPC TRAINERA (MIT) lub przynajmniej 

Certyfikowanego Trenera IPC (CIT) z norm IPC-A-610, IPC-7711/7721 i IPC-J-STD-

001. 

5. Szkolenie skierowane dla nauczycieli powinien obejmować następujące zagadnienia 

teoretyczno – praktyczne: 

 Terminy i definicje występujące we współczesnych standardach elektronicznych 

 Obsługiwanie Zespołów Elektronicznych 

 Budowa i konfiguracja płytek drukowanych 

 Podstawy lutowania 

 Rodzaje komponentów elektronicznych 

 Obsługa stacji lutująco-rozlutowujących 

 Ogólne kryteria dotyczące połączeń lutowanych zgodnie ze standardem IPC-A-

610, IPC-J-STD-001 i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ang. ESA) 
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 Kryteria montażu komponentów elektronicznych wykonanych w technologii 

przewlekanej zgodnie ze standardem IPC-A-610, IPC-J-STD-001 i ESA: 

 Techniki montażu i demontażu elementów przewlekanych – ćwiczenia praktyczne 

 Techniki montażu i demontażu komponentów elektronicznych wykonanych w 

technologii powierzchniowej zgodnie ze standardem IPC-A-610, IPC-J-STD-001 

i ESA wraz z ćwiczeniami praktycznymi 

 Techniki napraw płyt drukowanych wraz z ćwiczeniami 

6. Szkolenie skierowane dla uczniów powinien obejmować następujące zagadnienia 

teoretyczno – praktyczne: 

 Terminy i definicje występujące we współczesnych standardach elektronicznych 

 Obsługiwanie Zespołów Elektronicznych 

 Budowa i konfiguracja płytek drukowanych 

 Podstawy lutowania 

 Rodzaje komponentów elektronicznych 

 Obsługa stacji lutująco-rozlutowujących 

 Ogólne kryteria dotyczące połączeń lutowanych zgodnie ze standardem IPC-A-

610, IPC-J-STD-001 

 Kryteria montażu komponentów elektronicznych wykonanych w technologii 

przewlekanej zgodnie ze standardem IPC-A-610, IPC-J-STD-001 

 Techniki montażu i demontażu elementów przewlekanych – ćwiczenia praktyczne 

 Techniki montażu i demontażu komponentów elektronicznych wykonanych w 

technologii powierzchniowej zgodnie ze standardem IPC-A-610, IPC-J-STD-001 

wraz z ćwiczeniami praktycznymi 

7. KAŻDY KURSANT w trakcie szkolenia obowiązkowo powinien mieć zapewnione: 

 Zestaw praktyczny (płytki i komponenty w tym elementy SPACE) do tworzenia 

połączeń wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej, 

 zestawy praktyczne (płytki komponenty) do nauki technik demontażu połączeń 

wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej, 

 matę stołową i stację lutowniczą z grotami 

 stację rozlutowującą 

 stacje nadmuchu gorącego powietrza oraz głowice do demontażu komponentów 

elektronicznych 

 topniki i spoiwa lutownicze, przewody połączeniowe 

 narzędzia ręczne oraz środki do czyszczenia pakietów elektronicznych 

 lupę, tygiel lutowniczy, swobodny dostęp do mikroskopu  

 wiertarki ręczne oraz specjalistyczne wiertła do napraw płyt drukowanych  

 tylko w zestawach dla nauczycieli: żywice epoksydowe, kleje, środki 

koloryzujące, taśmy kaptonowe, specjalistyczne materiały służące do napraw płyt 

drukowanych 

 Indywidualnie dla każdego uczestnika podręcznik szkolenia w języku polskim 

8. 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 prowadzenia szkoleń dla uczestników nie 

mogą kolidować czasowo ze szkolnym planem zajęć realizowanym w szkole.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego 

harmonogramu zajęć dla poszczególnych grup w terminie 14 dni przed rozpoczęciem 



 
Projekt: „Kształcimy umiejętności praktyczne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
 

Wnioskodawca: 

Miasto Łomża 

pl. Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

e-mail: ratusz@um.lomza.pl  

tel.: (86) 215 67 00 

http://www.lomza.pl 

Realizator Projektu: 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących  

Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży 

ul. Przykoszarowa 22; 18-400 Łomża 

e-mail: sekretariat@zsmio.pl 

tel.: +48 (86) 219-87-93 

fax: +48 (0-86) 218-62-39 

http://www.zsmio.pl                                                           Strona4 z 26 
 

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. Wykonawca, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania 

jego uczestników ze szczegółowym programem kursu poprzez przekazanie im 

harmonogramu realizowanych zajęć.  

11. 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.9, 

b) zbierze oświadczenia uczestników potwierdzające odbiór materiałów 

dydaktycznych,  

c) rejestr wydanych certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia. 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. 

12. Całe szkolenie dla obu grup należy zakończyć do 31.05.2020r. 

  

mailto:sekretariat@zsmio.pl
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Część nr 2 zamówienia: SolidWorks podstawy projektowania i modelowania 

przestrzennego 

 

Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „SolidWorks podstawy 

projektowania i modelowania przestrzennego”. Szkolenie praktyczne z zakresu 

wykorzystania i nauki podstaw obsługi programu wraz z elementami zaawansowanymi 

projektowania przestrzennego detalu w aplikacji SolidWorks. Zajęcia organizowane 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. 

Dodatkowe kody CPV: 

80.53.31.00-0 Usługi szkolenia komputerowego 

 

1. Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „SolidWorks podstawy 

projektowania i modelowania przestrzennego” dla grupy maksymalnie 14 osób - 

nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży. 

Szkolenie podzielone na 3 części według opisu przedstawionego poniżej:  

- pierwsza łączona grupa maksymalnie 14 osobowa dla wszystkich uczestników – 

szkolenie z zakresu podstaw obsługi programu, czas szkolenia nie krótszy niż 6 dni - 

48 godzin dydaktycznych, 

- druga grupa szkoleń dla maksymalnie 7 osób z zakresu wykorzystania programu 

jako narzędzia do wspomagania pracy z instalacjami elektrycznymi i układami 

elektronicznymi, czas trwania szkolenia nie krótszy niż 5 dni - 40 godzin 

dydaktycznych, 

- trzecia grupa szkoleń dla maksymalnie 7 osób z zakresu projektowania 

przestrzennego w połączeniu z obsługa SolidCam, czas trwania szkolenia nie krótszy 

niż 5 dni - 40 godzin dydaktycznych, 

2. Zajęcia dla każdej z grup szkoleniowych mają być prowadzone przez doświadczonego 

trenera. 

3. Opis szkoleń dla każdej z grup: 

4.1. Część 1:  

Szkolenie dla grupy pierwszej (14 osób). Usługa podzielona na 3 części: Modelowanie 

części, Złożenia i dokumentacja 2D, Zaawansowanie modelowanie części. Czas 

szkolenia dla tej grupy nie może nie krótszy niż 6 dni (48 godzin dydaktycznych). 

Minimalny zakres szkolenia w poszczególnych częściach: 

 Modelowanie części, którego celem będzie umiejętność tworzenia prostych 

modeli części za pomocą podstawowych operacji programu SolidWorks. Ogólny 

opis programu szkolenia: - Podstawy SolidWorks; -Wprowadzenie do 

szkicowania; -Podstawy modelowania części; -Symerie i pochylenia; -Tworzenie 

szyków; -Operacje obrotu wokół linii środkowej; -Tworzenie skorup i żeber; -

Edycja - naprawa modelu; -Edycja - zmiany w projekcie; -Konfiguracja; 
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 Złożenia i dokumentacja 2D, którego celem będzie umiejętność. Ogólny opis 

szkolenia: -Arkusze i widoki rysunku; -Wymiar; -Adnotacje; -Widoki rysunków 

złożeniowych; -Szablony i formaty arkusza; -Lista materiałów i tabele; -

Wydajność i problemy wyświetlania; -Odniesienia i porównania rysunków; -

Modelowania złożeń "od dołu w górę"; -Używanie złożeń; -Używanie rysunków; 

 Zaawansowanie modelowanie części, którego celem będzie umiejętność 

tworzenia części wieloobiektowych i złożonych kształtów modeli bryłowych, 

przy zastosowaniu zaawansowanych opcji programu SolidWorks. Ogólny opis  

szkolenia: Części wieloobiektowe; -Wstawianie części do części; -Praca z 

obiektami bryłowymi; -Rysowanie za pomocą splajnu; -Wprowadzenie do szkicu 

3D; -Helisa/spirala; -Rzut szkicu na szic i szkicu na ścianę; -Narzędzia analizy 

krzywizny; -Krzywa przez punkt XYZ; -Zaokrąglanie ze zmiennym promieniem; 

 

4.2. Część 2:  

Szkolenie dla grupy drugiej (7 osób). Usługa podzielona na 3 części: SolidWorks 

Routing - instalacje elektryczne; SolidWorks Elektrical - 2D schematic; SolidWorks 

PCB. Czas szkolenia dla tej grupy nie może nie krótszy niż 5 dni (40 godzin 

dydaktycznych). Minimalny zakres szkolenia w poszczególnych częściach: 

  SolidWorks Routing - instalacje elektryczne , którego celem będzie umiejętność 

tworzenia instalacji elektrycznych przy wykorzystaniu dodatku SolidWorks 

Routing. Ogólny opis  szkolenia: -Podstawy Routingu; -Tworzenie trasy instalacji 

elektrycznej; -Wytyczanie tras poprzez uchwyty; -Tworzenie komponentów tras; -

Okablowanie standardowe; -Import danych; -Rysunki instalacji elektrycznej; -

Przewody elektryczne; 

 SolidWorks Elektrical - 2D schematic, którego celem będzie umiejętność 

tworzenia schematów 2D układów elektrycznych przy pomocy oprogramowania 

SolidWorks. Ogólny opis szkolenia: -Tworzenie nowego proejktu; -

Modyfikowanie szablonów projektu; -Typy rysunków; -Symbole i komponenty; -

Katalogi części; -Przewody i potencjały; -Kable; -Tworzenie symboli; -Makra; -

Odniesienia w dokumencie; -Zarządzanie strzałkami źródło -cel; -Dynamiczne 

wstawianie sterownika PLC; -Automatyzacja procesu definiowania sterownika 

PLC; -Złącza; -Elewacje szaf 2D; -Weryfikacja zgodności projektu; -Raporty; 

 SolidWorks PCB, którego celem będzie umiejętność tworzenia płytek 

drukowanych PCB oraz ich integrację z projektem mechanicznym. Ogólny opis 

szkolenia: -Elementy programu SolidWorks PCB; -Interfejs użutkownika; -Edytor 

schematów; -Współpraca z projektem mechanicznym; -Edytor warstw PCB; -

Dokumentacja wykonawcza; -Biblioteki; 

 

4.2. Część 3:  

Szkolenie dla grupy drugiej (7 osób). Usługa podzielona na 3 części: SolidWorks – 

Konstrukcje spawane; SolidWorks – Arkusze blachy; SolidCAM. Czas szkolenia dla 

tej grupy nie może być krótszy niż 5 dni (40 godzin dydaktycznych). Minimalny 

zakres szkolenia w poszczególnych częściach: 

 SolidWorks – Konstrukcje spawane, którego celem będzie umiejętność tworzenia 

konstrukcji spawanych. Ogólny opis szkolenia: -Konstrukcje spawane; -Obiekty 

wielobryłowe; -Lista cięć; -Niestandardowe człony konstrukcyjne; -Konfiguracje 
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w spawaniu; -Operacje w złożeniu; -Rysunki konstrukcji spawanych; -

Szkicowanie 3D; 

 SolidWorks – Arkusze blachy, którego celem będzie umiejętność tworzenia i 

modyfikowania arkuszy blach. Ogólny opis szkolenia: -Tworzenie arkuszy blach; 

-Rozszerzone metody tworzenia arkuszy blach; -Konwersja do arkuszy blachy; -

Wieloobiektowe części arkuszy blachy; -Tworzenie narzędzi i wsporników; -

Dodatkowe funkcje narzędzia arkusz blachy; -Tabele zgięć; 

 SolidCAM, którego celem będzie zapoznanie się z podstawami korzystania 

z programu SolidCAM w zakresie frezowania 2D. Kształcone będą umiejętności 

wykonywania symulacji obróbki frezowania, a także nauka generowania 

gotowego programu NC. Ogólny opis szkolenia: -Podstawy interfejsu 

użytkownika oprogramowania SolidCAM; -Tworzenie bibliotek narzędzi 

i materiałów oraz parametry technologiczne frezowania; -Ustawienei bazy, 

przygotówki i modelu docelowego; -Sposoby zaznaczania łańcucha geometrii do 

obróbki; -Planowanie, kieszeń, profil, cykle obróbki otworu; -Wykrywanie 

kieszeni i otworów; -Cykle Toolbox; -Symulacja obróbki; -Generowanie 

programu NC przez postprocesor; -Aktualizacja ścieżek narzędzi po zmianie 

modelu CAD; -Definiowanie oprawek i narzędzi kształtowych; -Grawerowanie 

napisów. W ramach tego zadania Wykonawca musi opracować na potrzeby 

szkolenia dla Zamawiającego oraz dostarczyć postprocesor na frezarkę posiadana 

przez szkołę. Model posiadanego urządzenia: centrum obróbcze VMC 740. 

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

ul. Przykoszarowa 22 na komputerach i oprogramowaniu posiadanym przez szkołę. 

Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku- w godz. 15-18.00, lub w soboty 

i niedziele. Terminy prowadzenia szkoleń dla uczestników nie mogą kolidować 

czasowo ze szkolnym planem zajęć realizowanym w szkole. 

5. 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 

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

jego uczestników ze szczegółowym programem kursu poprzez przekazanie im 

harmonogramu realizowanych zajęć.  

7. 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.5, 

b) zbierze oświadczenia uczestników potwierdzające odbiór materiałów 

dydaktycznych,  

c) rejestr wydanych certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia. 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 

mailto:sekretariat@zsmio.pl
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Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

8. Całe szkolenie należy zakończyć do dnia  30.04.2020r.  
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Część nr 3 zamówienia: Autoryzowane szkolenia z systemu operacyjnego Windows 

Serwer 2016 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń z systemu 

operacyjnego Windows Serwer 2016 o następujących nazwach: MS-20742-Identity with 

Windows Server 2016; MS-20741-Networking with Windows Server 2016; MS-20744- 

Securing Windows Server 2016. Szkolenia mają na calu naukę podstawowych zadań 

administracyjnych, konfiguracyjnych jak i ochrony systemu. Celem szkolenia jest 

zapewnienie fundamentalnej wiedzy dla kursantów, którzy chcą zostać administratorami 

systemu Windows Serwer 2016. Szkolenie maja mieć charaktery ćwiczeń praktycznych z 

zakresu zarządzania systemem operacyjnym Windows Serwer 2016 oraz konfigurowania 

usług sieciowych na tym systemie. Szkolenie 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. 

Dodatkowe kody CPV: 

80.53.31.00-0 Usługi szkolenia komputerowego 

 

1. Organizacja oraz przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń oznaczonych symbolami: 

MS-20742; MS-20741; MS-20744 dla 5 osób - nauczycieli Zespołu Szkół 

Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży. Ogólny opis szkoleń:  

- MS-20742 Identity with Windows Server 2016 – celem szkolenia jest zapoznanie 

z zagadnieniami wdrożenia i konfiguracji usług Active Directory Domain Services 

(AD DS) w środowisku rozproszonym, wdrożenia zasad grupowych (Group Policy), 

wykonywania kopii zapasowej i odzyskiwania usługi AD DS oraz monitorowania 

i rozwiązywania problemów związanych z Active Directory w Windows Server 2016. 

Dodatkowo szkolenie omawia inne usługi Active Directory takie jak: Active Directory 

Federation Services (AD FS) i Active Directory Certificate Services (AD CS). Czas 

szkolenia nie krótszy niż 5 dni (40 godzin dydaktycznych). 

- MS-20741 Networking with Windows Server 2016 - celem szkolenia jest zapoznanie 

z zagadnieniami podstaw usług sieciowych niezbędnych do wdrożenia i wsparcia 

środowiska Windows Server 2016 w większości organizacji. W szkoleniu ma być 

zrealizowana technologia zdalnego dostępu i inne bardziej zaawansowane 

wiadomości, włączając w to Sieć Definiowaną Programowo (Software Defined 

Networking). Czas szkolenia nie krótszy niż 5 dni (40 godzin dydaktycznych). 

- MS-20744 - Securing Windows Server 2016 – celem szkolenia jest zdobycie 

umiejętności z zakresu podniesienia bezpieczeństwa infrastruktury w systemie 

Windows Serwer 2016. Ma nauczyć uczestników jak chronić poświadczenia i prawa 

administracyjne, aby zapewnić stan, w którym administratorzy mogą wykonać tylko te 

zadania, które mogą i tylko w określonym czasie. Ponadto ma wskazać jak łagodzić 

zagrożenia związane z działaniem złośliwego oprogramowania i w jaki sposób 

diagnozować problemy z bezpieczeństwem przy użyciu zasad inspekcji oraz 
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rozwiązania Advanced Threat Analysis dostępnego w Windows Server 2016. W 

czasie szkolenia poruszone maja być tematy związane z zabezpieczaniem platformy 

wirtualizacji, korzystanie z nowych opcji wdrażania oprogramowania - serwer Nano 

czy kontenery mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Kurs objaśniać ma także 

jak chronić dostęp do plików i folderów za pomocą szyfrowania i funkcji dynamicznej 

kontroli dostępu, a także jak zwiększyć bezpieczeństwo sieciowe. Czas szkolenia nie 

krótszy niż 5 dni (40 godzin dydaktycznych). 

2. Zajęcia realizowane w ramach szkoleń dla wskazanej grup mają być prowadzone 

przez doświadczonego trenera. 

3. Opis szkoleń i ich tematyka: 

3.1. Część 1: MS-20742 Identity with Windows Server 2016 

Szkolenie dla grupy . Czas szkolenia nie krótszy niż 5 dni (40 godzin zajęć 

dydaktycznych). Tematyka planowanego szkolenia: 

 Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny: -Omówienie usługi AD DS.; -

Omówienie funkcji kontrolerów domeny; -Wdrażanie kontrolerów domeny; 

 Zarządzanie obiektami AD DS.: -Zarządzanie kontami użytkowników; -

Zarządzanie grupami; -Zarządzanie obiektami komputerów; -Obsługa środowiska 

za pomocą Windows PowerShell; -Implementacja i zarządzanie jednostkami 

organizacyjnymi 

 Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS: -Przegląd zaawansowanych 

wdrożeń usług AD DS.; -Konfiguracja relacji zaufania AD DS. 

 Implementacja i administracja: Omówienie procesów replikacji w usługach AD 

DS.; -Konfiguracja lokacji w AD DS.; -Konfiguracja i monitoring procesów 

replikacji AD DS 

 Implementacja Group Policy Objects (GPO): -Przedstawienie usług Group Policy; 

-Implementacja i administracja GPO; -Zakres działania i proces przetwarzania w 

Group Policy; -Analiza zagadnień rozwiązywania problemów w GPO  

 Zarządzanie ustawieniami użytkownika z wykorzystaniem GPO: -Implementacja 

szablonów administracyjnych; -Konfiguracja wybranych opcji GPO: 

przekierowanie folderów, instalacja oprogramowania oraz konfiguracja skryptów; 

-Konfiguracja preferencji w Group Policy 

 Zabezpieczanie AD DS: -Zabezpieczanie kontrolerów domeny; -Implementacja 

zabezpieczeń kont; -Wdrażanie audytów uwierzytelniania w AD; -Konfiguracja 

zarządzania kontami serwisowymi 

 Wdrażanie oraz zarządzanie AD CS: -Wdrażanie CA; -Administracja CA; -

Rozwiązywanie problemów oraz zarządzanie CA 

 Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami: -Wdrażanie i zarządzanie szablonami 

certyfikatów; -Zarządzanie certyfikatami, procesami odnawiania i odzyskiwania 

certyfikatów; -Zastosowanie użycia certyfikatów w środowisku biznesowym; -

Implementacja i zarządzanie kartami inteligentnymi 

 Implementacja i administracja usługami AD FS: -Omówienie usług AD FS; -

Wymogi i planowanie usługi AD FS; -Wdrażanie i konfiguracja AD FS; Przegląd 

możliwości Web Application Proxy 

 Implementacja i zarządzanie usługą AD RMS: -Omówienie AD RMS; -

Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS; -Konfiguracja zawartości 

zabezpieczenia treści AD RMS 
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 Implementacja synchronizacji AD DS z Azure AD: -Planowanie i 

przygotowywanie scenariuszy synchronizacji danych; -Implementacja danych 

przy użyciu Azure AD Connect; -Zarządzanie tożsamościami w rozwiązaniach 

łączonych 

 Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie danych w AD DS: -Monitorowanie 

AD DS.; -Zarządzanie bazą AD DS; -Proces odzyskiwania obiektów w AD DS 

 

3.2 Część 2: MS-20741 Networking with Windows Server 2016 

Szkolenie dla grupy . Czas szkolenia nie krótszy niż 5 dni (40 godzin zajęć 

dydaktycznych). Tematyka planowanego szkolenia: 

 Planowanie i wdrożenie sieci opartej na IPv4: -planowanie adresacji IPv4; -

konfiguracja IPv4 na hoście; -zarządzanie i rozwiązywanie problemów z 

łącznością sieciową IPv4; 

 Wdrażanie serwera DHCP: -wstęp do roli serwera DHCP; -wdrożenie DHCP 

 zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DHCP;  

 Wdrażanie IPv6: -wstęp do adresacji IPv6; -konfiguracja IPv6 na hoście; -

wdrożenie współistnienia IPv4 i IPv6; -przejście z IPv4 na IPv6; 

 Wdrażanie DNS: -wdrożenie serwerów DNS; -konfiguracja stref w DNS; -

konfiguracja rozwiązywania nazw pomiędzy strefami DNS; -konfiguracja 

integracji DNS z Active Directory Domain Services (AD DS); -konfiguracja 

zaawansowanych ustawień DNS 

 Wdrażanie i zarządzanie IPAM: -wstęp do IPAM; -wdrożenie IPAM; -

Zarządzanie przestrzenią adresową IP wykorzystując IPAM 

 Zdalny dostęp w Windows Server 2016: -wstęp do zdalnego dostępu; -wdrożenie 

Web Application Proxy 

 Wdrożenie DirectAccess: -wstęp do DirectAccess; -wdrożenie DirectAccess 

wykorzystując Getting Started Wizard; -Wdrożenie i zarządzanie zaawansowaną 

infrastrukturą DirectAccess 

 Wdrażanie VPN'ów: -planowanie VPN'ów; -wdrażanie VPN'ów; 

 Wdrażanie infrastruktury sieciowej w filiach firmy: -usługi sieciowe i rozważania 

na ich temat w filiach; -wdrożenie Rozproszonego Systemu Plików (Distributed 

File Sytem - DFS) w filiach; -wsrożenie BranchCache w filiach 

 Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych: -wstęp do usług sieciowych 

wysokiej wydajności; -konfiguracja zaawansowanych właściwości sieciowych w 

MIcrosoft Hyper-V 

 Wdrożenie usług Sieciowych Definiowanych Programowo (Software Defined 

Networking): -wstęp do Software Defined Networking; -wdrożenie wirtualizacji 

sieci; -wdrożenie narzędzia Network Controller; 

 

3.3. Część 3: MS-20744 - Securing Windows Server 2016 

Szkolenie dla grupy . Czas szkolenia nie krótszy niż 5 dni (40 godzin zajęć 

dydaktycznych). Tematyka planowanego szkolenia: 

 Wykrywanie włamania oraz przy użyciu narzędzi Sysinternals: -przegląd 

wykrywania włamań; -korzystanie z narzędzi Sysinternals do wykrywania 

włamania; 



 
Projekt: „Kształcimy umiejętności praktyczne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
 

Wnioskodawca: 

Miasto Łomża 

pl. Stary Rynek 14 

18-400 Łomża 

e-mail: ratusz@um.lomza.pl  

tel.: (86) 215 67 00 

http://www.lomza.pl 

Realizator Projektu: 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących  

Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży 

ul. Przykoszarowa 22; 18-400 Łomża 

e-mail: sekretariat@zsmio.pl 

tel.: +48 (86) 219-87-93 

fax: +48 (0-86) 218-62-39 

http://www.zsmio.pl                                                           Strona12 z 26 
 

 Ochrona poświadczeń i dostępu uprzywilejowanego: -zrozumienie praw 

użytkownika; -konta komputerowe i usług; -ochrona poświadczeń; -zrozumienie 

uprzywilejowanego dostępu do stacji roboczych i serwerów skoku (jump); -

wdrożenie rozwiązań hasła administratora lokalnego; 

 Ograniczenie praw administratora przy pomocy (Just Enough Administration): -

zrozumienie JEA; -konfigurowanie i wdrożenie JEA; 

 Zarządzania dostępem uprzywilejowanym i administracja lasami: -zrozumienie 

lasów ESAE; -przegląd MIM; -wdrożenie JIT i zarządzania dostępem 

uprzywilejowanym za pomocą MIM; 

 Radzenie sobie ze złośliwym oprogramowaniem oraz z zagrożeniami: -

konfiguracja i zarządzanie Windows Defender; -korzystanie polityk ograniczenia 

oprogrmowania (Software Restriction Policy) oraz AppLocker; -konfigurowanie i 

używanie strażnika urządzeń; -używanie i wdrożenie Enhanced Mitigation 

Experience Toolkit; 

 Analiza aktywności przy użyciu analityki zaawansowanego audytu oraz logów: -

przegląd audytu; -zrozumienie zaawansowanego audytu; -konfigurowanie audytu 

oraz logów Windows PowerShell; 

 Analizowanie aktywności z funkcją Microsoft Advanced Threat Analytics oraz 

pakietem zarządzania operacyjnego: -przegląd zaawansowanej analityki zagrożeń; 

-zrozumienie OMS (Operations Management Suite); 

 Zabezpieczanie infrastruktury wirtualizacji: -przegląd Guarded Fabric maszyn 

wirtualnych; -zrozumienie ekranowanych i szyfrowanych maszyn wirtualnych; 

 Zapewnienie infrastruktury serwerowej dla rozwoju aplikacji oraz obciążenia: -

korzystanie z menadżera Compliance zabezpieczeń; -wprowadzenie do nano 

serwera; -zrozumienie kontenerów 

 Ochrona danych za pomocą szyfrowania: -planowanie i wdrożenie szyfrowania 

planowanie i wdrożenie funkcji BitLocker; 

 Ograniczanie dostępu do plików i folderów: -wprowadzenie do FSRM; -

wdrożenie zarządzania klasyfikacją i zadania zarządzania plikami; -zrozumienie 

dynamicznej kontroli dostępu (DAC) 

 Używanie zapory celem kontroli ruchu sieciowego: -zrozumienie zapory systemu 

Windows; -rozproszone, programowe zapory 

 

4. Zakres zadań Wykonawcy – materiały oraz sprzęt niezbędny do szkolenia zapewnia 

Wykonawca 

5. Miejsce realizacji szkolenia – do 350km od Łomży 

6. Ilość uczestników szkolenia – 5 osób. 

7. Termin realizacji zamówienia: 

Okres realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy według ustalonego 

harmonogramu Zakończenie: 31.07.2020r. Szkolenie realizowane w trybie dziennym 

w dni robocze w okresach wolnych od prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów 

wynikających z organizacji roku szkolnego u Zamawiającego. 

8. W szkoleniu będą uczestniczyć pracownicy (nauczyciele kształcenia informatycznego) 

Zamawiającego.  

9. Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego lub otwartego. 

10. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.  
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11. Wymagane jest aby kurs był autoryzowany przez producenta oprogramowania lub 

przez ośrodek szkoleniowy. 

12. 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 

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

jego uczestników ze szczegółowym programem kursu poprzez przekazanie im 

harmonogramu realizowanych zajęć.  

14. 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.12, 

b) zbierze oświadczenia uczestników potwierdzające odbiór materiałów 

dydaktycznych,  

  

mailto:sekretariat@zsmio.pl
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Część nr 4 zamówienia: Dobór i badanie oświetlenia 

 

Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Dobór i badanie oświetlenia”. 

Szkolenie teoretyczno – praktyczne zakończone uzyskaniem zaświadczenia imiennego. 

Szkolenie organizowane 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 pod nazwą „Pomiary parametrów 

oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniu i na stanowiskach pracy” dla 2 osób 

nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży.  

2. Szkolenie skierowane dla nauczycieli powinien obejmować następujące zagadnienia 

teoretyczno – praktyczne: 

 wykonywać pomiary parametrów oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniu i na 

stanowiskach pracy 

 ocenić parametry oświetlenia w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy zgodnie 

z obowiązującymi normami oświetleniowymi 

 Minimum zagadnień poruszanych podczas kursu: 

 Podstawowe pojęcia techniki świetlnej.  

 Podstawowe prawa w technice świetlnej. 

 Podstawowe parametry oświetlenia elektrycznego.  

 Stan prawny i normy techniczne dotyczące pomiarów oświetlenia.  

 Źródła światła  

 Zasady doboru źródeł światła 

 Oprawy i urządzenia oświetleniowe 

 Zasady doboru oświetlenia ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk z 

komputerami.  

 Zasady stosowania i wykonywania pomiarów oświetlenia awaryjnego 

 Sposób pomiaru podstawowych parametrów oświetlenia elektrycznego.  

 Praktyczne wyznaczanie siatki pomiarowej natężenia oświetlenia  

 Ćwiczenia pomiarowe  

3. Minimalny czas trwania kursu – 12 godzin (szkolenie 1 lub dwudniowe), w tym 

przynajmniej 3 godziny ćwiczeń praktycznych. 

4. KAŻDY KURSANT w trakcie szkolenia obowiązkowo powinien mieć zapewnione: 

 Indywidualnie dla każdego uczestnika podręcznik szkolenia w języku polskim 

5. Zakres zadań Wykonawcy – materiały oraz sprzęt niezbędny do szkolenia zapewnia 

Wykonawca 

6. Ilość uczestników szkolenia – 2 osoby. 

7. Termin realizacji zamówienia: 

Okres realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy według ustalonego 

harmonogramu. Usługa ma być zrealizowana do dnia 30.06.2020r. Szkolenie 

realizowane w trybie dziennym w dni robocze w okresach wolnych od prowadzenia 
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zajęć edukacyjnych dla uczniów wynikających z organizacji roku szkolnego u 

Zamawiającego. 

8. W szkoleniu będą uczestniczyć pracownicy (nauczyciele kształcenia zawodowego z 

kierunków elektrycznych) Zamawiającego.  

9. Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego lub otwartego. 

10. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie / certyfikat imienny potwierdzające ukończenie 

kursu.  

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.  

13. 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.11, 

b) zbierze oświadczenia uczestników potwierdzające odbiór materiałów 

dydaktycznych,  

  

mailto:sekretariat@zsmio.pl
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Część nr 5 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 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 zajęć był realizowany zgodnie z poniższymi 

wymaganiami:  

a) Kurs powinien obejmować program merytoryczny, który będzie 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,  

- 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.  
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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 w postaci podręcznika lub skryptu wraz 

z płytami CD dotyczącymi obsługi urządzeń elektrycznych do 1 kV, które to materiały 

po zakończeniu kursu przechodzą na własność uczniów. Komplet materiałów 

szkoleniowych Wykonawca dostarczy uczestnikom kursu oraz Zamawiającemu, 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.  

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. 
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Część nr 6 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, 

 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 

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 kierwnictwem projektu harmonogramem kursu przed 
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ich rozpoczęciem. Terminy kursów  każdego 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 na własność oraz jeden egzemplarz materiałów dydaktycznych dla 

Zamawiającego.  

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 przedłoży  

Zamawiającemu o ryginalne listy obecności za poszczególne dni kursu w tym samym 

terminie  

15. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie zaświadczeń o ukończonym kursie 

w terminie 7 dni od jego zakończenia. 

16. Egzamin zewnętrzny  nadający uprawnienia do wykonywania zaw odu, należy 

przeprowadzić 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 żadnych  kosztów bezpośrednich, 

począwszy od niezbędnych badań lekarskich , po koszt egzaminu i wydania 

dokumentówpotwierdzających zdobyte uprawnienia .  

19. Wykonawca winien ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw  nieszczęśliwych 

wypadków na sumę ubezpieczenia min. 10.000,00 zł na jedną osobę.  
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Część nr 7 zamówienia: Instruktor Cisco CCNA R&S 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń na instruktora kursu 

CCNA R&S – Cisco Certified Networking Associate. Szkolenie ma być skierowane do 

nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych, którego celem jest zwiększenie 

wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu administrowania siecią oraz jej zarządzanie. W 

czasie szkolenia uczestnicy kształcić będą się z zakresu wiedzy związanej z ruchem 

sieciowym, naukę podstawowych zadań administracyjnych, konfiguracyjnych jak i ochrony 

systemu. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia umiejętności oraz 

uprawnień instruktora do prowadzenia zajęć z zakresu CCNA R&S dla uczniów 

Zamawiającego. Szkolenie ma mieć charaktery teoretyczny i ćwiczeń praktycznych z zakresu 

podstaw działania i zarządzania sieciami komputerowymi 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. 

Dodatkowe kody CPV: 

80.53.31.00-0 Usługi szkolenia komputerowego 

 

1. Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia na instruktorów kursu CCNA R&S – 

Cisco Certified Networking Associate dla 3 osób nauczycieli Zespołu Szkół 

Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży. 

2. Firma, która przeprowadzi szkolenia ma posiadać uprawnienia Cisco Networking 

Academy Support Center. 

3. Szkolenie skierowane dla nauczycieli powinien nabyć umiejętności konieczne do 

projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i dużych sieci komputerowych 

obejmować następujące zagadnienia teoretyczno – praktyczne ujęte w następujących 

modułach: 

 CCNA1 Introduction to Networks, 

 CCNA2 Routing and Switching Essentials, 

 CCNA3 Scaling Networks, 

 CCNA4 Connecting Networks. 

4. KAŻDY KURSANT w trakcie szkolenia obowiązkowo powinien mieć zapewnione: 

 Zestaw komputerowych o zestaw urządzeń sieciowych do wykonywania ćwiczeń 

praktycznych, 

 Indywidualnie dla każdego uczestnika podręcznik szkolenia  

5. Zakres zadań Wykonawcy – materiały oraz sprzęt niezbędny do szkolenia zapewnia 

Wykonawca  

6. Miejsce realizacji szkolenia – pomieszczenia Cisco Networking Academy Support 

Center 

7. Ilość uczestników szkolenia – 3 osób. W szkoleniu będą uczestniczyć pracownicy 

(nauczyciele kształcenia informatycznego) Zamawiającego.  

8. Termin realizacji zamówienia: 
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Okres realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy według ustalonego 

harmonogramu Zakończenie: 31.07.2020r. Szkolenie realizowane w trybie dziennym w 

dni robocze w okresach wolnych od prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów 

wynikających z organizacji roku szkolnego u Zamawiającego. 

9. Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego lub otwartego. 

10. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.  

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

ośrodek szkoleniowy. 

12. 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 

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

jego uczestników ze szczegółowym programem kursu poprzez przekazanie im 

harmonogramu realizowanych zajęć.  

14. 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.12, 

b) zbierze oświadczenia uczestników potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych,  
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Część nr 8 zamówienia: Instruktor Cisco CCNA Security 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie autoryzowanych szkoleń na instruktora kursu 

CCNA Security. Szkolenie ma być skierowane do nauczycieli przedmiotów zawodowych 

informatycznych i zwiększać ich wiedzę z zakresu tworzenia infrastruktury zabezpieczeń, 

wykrywania zagrożeń sieciowych i luk w zabezpieczeniach oraz do zapobiegania 

zagrożeniom bezpieczeństwa administrowania siecią lub jej zarządzania. Szkolenie ma 

umożliwić zdobycie wiedzy ogólnej o zabezpieczeniach sieciowych, którą można 

wykorzystać również do obsługi platform innych producentów. Celem szkolenia jest 

uzyskanie przez uczestników szkolenia umiejętności oraz uprawnień na instruktora z zakresu 

CCNA Security dla uczniów Zamawiającego. Szkolenie ma mieć charaktery ćwiczeń 

praktycznych z zakresu podstaw działania i zarządzania sieciami komputerowymi 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. 

Dodatkowe kody CPV: 

80.53.31.00-0 Usługi szkolenia komputerowego 

 

1. Organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia na instruktorów kursu CCNA Security –

dla 4 osób nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 

w Łomży. 

2. Firma, która przeprowadzi szkolenia ma posiadać uprawnienia Cisco Networking 

Academy Support Center. 

3. Szkolenie skierowane dla nauczycieli, którzy powinni opanować podstawowe pojęcia 

z dziedziny zabezpieczeń oraz opanować najważniejsze umiejętności niezbędne do 

instalacji i monitorowania urządzeń sieciowych oraz do rozwiązywania problemów, aby 

umożliwić zachowanie integralności, poufności i dostępności danych oraz urządzeń. 

Przy wykorzystaniu Cisco Packet Tracer uczestnicy mają zapoznać się z obsługą 

protokołów zabezpieczeń uwzględnionych w programie kursu CCNA Security. 

4. KAŻDY KURSANT w trakcie szkolenia obowiązkowo powinien mieć zapewnione: 

 Zestaw komputerowych o zestaw urządzeń sieciowych do wykonywania ćwiczeń 

praktycznych, 

 Indywidualnie dla każdego uczestnika podręcznik szkolenia  

5. Zakres zadań Wykonawcy – materiały oraz sprzęt niezbędny do szkolenia zapewnia 

Wykonawca  

6. Miejsce realizacji szkolenia – pomieszczenia Cisco Networking Academy Support 

Center 

7. Ilość uczestników szkolenia – 4 osób. W szkoleniu będą uczestniczyć pracownicy 

(nauczyciele kształcenia informatycznego) Zamawiającego.  

8. Termin realizacji zamówienia: 

Okres realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy według ustalonego 

harmonogramu Zakończenie: 31.07.2020r. Szkolenie realizowane w trybie dziennym w 
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dni robocze w okresach wolnych od prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów 

wynikających z organizacji roku szkolnego u Zamawiającego. 

9. Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego lub otwartego. 

10. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.  

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

ośrodek szkoleniowy. 

12. 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 

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

jego uczestników ze szczegółowym programem kursu poprzez przekazanie im 

harmonogramu realizowanych zajęć.  

14. 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.12, 

b) zbierze oświadczenia uczestników potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych,  
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Część nr 9 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 

Audatex dla 2 osób nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących 

Nr 5 w Łomży. Czas trwania szkolenia nie krótszy niż 36 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. 

Szkolenie drugiego 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; 

 wykonywanie skomplikowanych kalkulacji napraw pojazdów, kodach i zasadach 

kalkulacyjnych. 

Szkolenie trzeciego stopnia 
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 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; 

 wykonywanie skomplikowanych kalkulacji napraw pojazdów; 

 szkolenie wraz z częścią praktyczną odbywającą się w drugim dniu szkolenia. 

3. KAŻDY KURSANT w trakcie szkolenia obowiązkowo powinien mieć zapewnione: 

 Indywidualnie dla każdego uczestnika podręcznik szkolenia  

4. Zakres zadań Wykonawcy – materiały oraz sprzęt niezbędny do szkolenia zapewnia 

Wykonawca.  

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

(nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu techniki samochodowej) 

Zamawiającego.  

6. Termin realizacji zamówienia: 

Okres realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy według ustalonego 

harmonogramu. Zakończenie do dnia 31.07.2020r. Szkolenie realizowane w trybie 

dziennym w dni robocze w okresach wolnych od prowadzenia zajęć edukacyjnych dla 

uczniów wynikających z organizacji roku szkolnego u Zamawiającego. 

7. Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego lub otwartego. 

8. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.  

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

ośrodek szkoleniowy. 

10. 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 

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

jego uczestników ze szczegółowym programem kursu poprzez przekazanie im 

harmonogramu realizowanych zajęć.  

12. 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.10, 

b) zbierze oświadczenia uczestników potwierdzające odbiór materiałów 

dydaktycznych. 
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