
Projekt: "Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność” 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                                   Strona 1 z 6 
 

 

  

Załącznik nr 1do SIWZ 
 
nr referencyjny ZSMIO.26.1.8.2020 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części w zależności od rodzaju zajęć. Każda z 
części będzie oceniana odrębnie. 
➢ część nr 1 –Kształceniei rozwijanie kompetencji kluczowych  
➢ część nr 2 – Budowa łazika elektrycznego w praktyce - koło naukowe rozwijające 

umiejętności zawodowe   
➢ część nr 3 – Budowa mobilnych pojazdów elektrycznych w praktyce - koło naukowe 

rozwijające umiejętności zawodowe   
➢ część nr 4 – Nagranie i montaż materiału filmowego- koło naukowe rozwijające 

umiejętności zawodowe  
➢ część nr 5 – Komunikacja we współczesnym świecie to podstawa - budowa i 

konfiguracja sieci teleinformatycznych- koło naukowe rozwijające umiejętności 
zawodowe 

➢ część nr 6 – Ekologia na co dzień i w praktyce - wdrażamy efektywność energetyczną 
budynków 
Dla wszystkich części zamówienia oprócz części pierwszej zrealizowane zajęcia 

zamówienia muszą się zakończyć wytworzeniem produktu końcowego w ramach 
prowadzonych zajęć z uczniami. W częściach nr 2, 3, 4, 5 i 6 zamówienia zostało wskazane 
jaki produkt planowany jest do wykonania na zakończenie każdych w wymienionych zajęć. 
Za wykonanie produktów końcowych zajęć odpowiedzialne będą osoby prowadzące zajęcia 
z uczniami wskazane przez Wykonawcę. 

 
 

Zadania Wykonawcy odnośnie część nr 1 
Kształcenie umiejętności i rozwijania kompetencji kluczowych  
Prowadzone zajęcia polegać mają na kształceniu umiejętności kluczowych z zakresu 

następujących dziedzin: 
 matematyki  
 fizyki 
 języka angielskiego 
 informatyki w zakresie programowania w C/C++, Phyton, Bazy danych - 

przygotowanie do olimpiad informatycznych 
 ogólnych technicznych przygotowujących uczniów do konkursów wiedzy technicznej 
 ekologicznych i ochrony środowiska i przygotowania uczniów do udziału w 

konkursach z zakresu ekologii  
Dla każdej z wymienionych wyżej dziedzin zajęcia mają być zrealizowane w roku 

szkolnym  2020/2021 oraz w roku 2021/2022.  
Zajęcia te podzielone są następująco: 
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L.p. Opis zajęć Rok 
szkolny 

Liczba 
uczniów 

Ilość 
godzin 

1.  Prowadzenie zajęć z kształcenia umiejętności 
matematycznych. 

2020/2021 12 60 
2021/2022 12 60 

2.  Prowadzenie zajęć z kształcenia umiejętności z 
fizyki. 

2020/2021 12 60 
2021/2022 12 60 

3.  Prowadzenie zajęć z kształcenia umiejętności 
językowych (język angielski) 

2020/2021 12 60 
2021/2022 12 60 

4.  Prowadzenie zajęć z kształcenia umiejętności z 
ekologii i ochrony środowiska 

2020/2021 6 120 2021/2022 6 
5.  Prowadzenie zajęć z kształcenia umiejętności 

informatycznych 
2020/2021 8 132 2021/2022 8 

6.  Prowadzenie zajęć z kształcenia umiejętności 
technicznych 

2020/2021 6 90 2021/2022 6 
   SUMA 702 
 
Szkolenia dla uczniów z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego w każdym roku 

szkolnym muszą zakończyć się w terminie do 30 kwietnia każdego roku szkolnego. Zajęcia te 
mają na celu przygotowanieuczestników do zdania egzaminu dojrzałości, ponieważ ich 
uczestnikami będą uczniowie klas maturalnych. Po rekrutacji uczniów Zamawiający określi 
poziom kształcenia danej grupy (podstawowy czy rozszerzony) – na etapie prowadzenia 
niniejszego postępowania nie jest to określone. Dla wszystkich uczestników zajęć 
Zamawiający zakupi z własnych środków pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć 
(podręczniki, ćwiczenia, pomoce, notatniki, długopisy,…). Pomoce zostaną zakupione po 
wskazaniu przez wykonawcę zalecanych pomocy do poprawnej realizacji zajęć.  

Prowadzenie zajęć z kształcenia umiejętności z ekologii i ochrony środowiska ma na celu 
zwiększenie wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony środowiska uczestników szkoleń. W 
czasie ich realizacji uczniowie będąprzygotowywani do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. 
Uczestnikom zajęć zamawiający zakupi z własnych środków niezbędne pomoce dydaktyczne 
wskazane przez prowadzącego zajęcia (notatnik, długopis,...).Zaplanowane zajęcia są 
kierowane douczniówze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 

Prowadzenie zajęć z kształcenia umiejętności informatycznych ma na celu zwiększyć  
umiejętności i kompetencje informatyczne ich uczestników. Uczniowie uczyć się będą 
algorytmów oraz języków programowania (m.in. Phyton i C++). Celem zajęć jest 
przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadzie informatycznej. Do zajęć zostaną 
zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne na koszt Zamawiającego wskazane przez 
prowadzącego zajęcia (np.: pamięci USB, notatnik, długopis, wybrane informatyczne kursy e-
learningowe). Dostępna kwota na pomoce to 90 zł na jednego uczestnika zajęć. Zaplanowane 
zajęcia są kierowane douczniówze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 

Prowadzenie zajęć z kształcenie umiejętności technicznych ma na celu zwiększenie 
wiedzy i umiejętności z kształcenia technicznego. Zajęcia będą przygotowywać uczniów do 
olimpiady wiedzy technicznej.Do zajęć zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne na 
koszt Zamawiającego wskazane przez prowadzącego zajęcia (np.: pamięci USB, notatnik, 
długopis, wybrane informatyczne kursy e-learningowe). Dostępna kwota na pomoce to 90 zł 
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na jednego uczestnika zajęć. Zaplanowane zajęcia są kierowane do uczniówze specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

W sytuacji zagrożenia pandemią COVID-19 lub innych nie przewidzianych 
okoliczności, kiedy nie będzie możliwa realizacja zajęć stacjonarnych w szkole,wszystkie 
zajęcia kształcenia umiejętności i rozwijania kompetencji kluczowychmogą być realizowane 
w formie zdalnejpo uzgodnieniu harmonogramu z kierownictwem projektu oraz uzgodnienia 
sposobu ich monitorowania oraz dokumentowania. 

 
 

Zadania Wykonawcy odnośnie część nr 2 
Budowa łazika elektrycznego w praktyce - koło naukowe rozwijające 

umiejętności zawodowe.  
Zajęcia zaplanowane są do zrealizowania w latach 2021 – 2022. Liczba uczestników w 

tym zadaniu to 6 uczniów w każdym roku szkolnym. Celem zajęć jest zaprojektowanie, a 
produktem końcowym, wykonanie mini robota mobilnego, który mógłby uczestniczyć w 
zawodach robotów. Do zajęć zakupione zostaną materiały do nauki i budowy pierwszych 
konstrukcji robotów mobilnych (płytki prototypowe, mikroprocesory, programatory, elementy 
wykonawcze: silniki, czujniki,...) wskazane przez prowadzącego zajęcia i uzgodnione z 
Zamawiającym. Koszt tych materiałów ponosi Zamawiający, awartość zakupów nie może 
przekroczyć kwoty 9500,00 zł. W tym działaniu planowany jest jeden wyjazd na zawody 
robotów. Koszt wyjazdu i opieki nad uczestnikami pokrywa Zamawiający. 

Zamawiający podzielił to zadanie na następujące  działania: 

L.p. Opis zajęć Ilość 
godzin 

1.  Podstawy programowania mikroprocesorów i budowy układów czasu 
rzeczywistego 90 

2.  Nauka projektowania układów elektronicznych i wykonywania układów 
elektronicznych 30 

3.  Zasady produkcji płytek drukowanych oraz szkolenie z zakresu lutowania 
elementów elektronicznych w technologii przewlekaneji SMD 18 

4.  Projektowanie  przestrzennego robotów w programie SolidWorks oraz nauka 
wykonywania projektów urządzeń 90 

5.  Obsługi urządzeń CNC (drukarki 3D, wycinarki laserowej, frezarki i tokarki 
CNC) 12 

6.  Projektowanie i wykonywaniewłasnego robota mobilnego dostosowanego do 
warunków wybranych zawodów. 150 

  SUMA 390 
 
W sytuacji zagrożenia pandemią COVID-19 lub innych nie przewidzianych 

okoliczności, kiedy nie będzie możliwa realizacja zajęć stacjonarnie w szkole, zajęcia z tego 
zadania nie będą mogły zostać zrealizowane ze względu na ich charakter praktyczny.W 
przypadku wydłużenia czasy realizacji projektu Wykonawca powinien uwzględnić 
wydłużenie terminu wykonania tego zadania celem wykonania zaplanowanych rezultatów. 
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Zadania Wykonawcy odnośnie część nr 3 

Budowa mobilnych pojazdów elektrycznych w praktyce - koło naukowe 
rozwijające umiejętności zawodowe.  

Zajęcia zaplanowane są do zrealizowania w latach 2021 – 2022. Liczba uczestników w 
tym zadaniu to 8 uczniów w każdym roku szkolnym. Celem zajęć jest wykonanie dwóch 
konstrukcji pojazdów elektrycznych. Pojazdy wykonane powinny być na bazie ram gokartów 
(lub ramie jednośladu) zakupionych z pojazdów używanych (najlepiej, aby były one 
uszkodzone). Budowane pojazdy elektryczne należy wyposażyć w jednostkę napędowa 
(silnik elektr.) wraz z akumulatorem. Do tej konstrukcji BO podłączy układy nadzorujące 
pracę tej jednostki w oparciu o sterowniki. Materiały niezbędne do realizacji tych zajęć 
zostaną zakupione przez Zamawiającego po wskazaniu przez prowadzącego zajęcia. Koszt 
zakupu tych materiałów ponosi Zamawiający, a ich wartość nie może przekroczyć kwoty 
30 000,00 zł. 

Zamawiający podzielił to zadanie na następujące  działania: 

L.p. Opis zajęć Ilość 
godzin 

1.  Modelowanie przestrzenne z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks 60 

2.  Budowai zasada działania mikroprocesorowych układów sterująco-
kontrolnych silnikami elektrycznymi pojazdów samochodowych 48 

3.  Wykonywania dwóch konstrukcji pojazdów elektrycznych 240 
  SUMA 348 

W sytuacji zagrożenia pandemią COVID-19 lub innych nie przewidzianych 
okoliczności, kiedy nie będzie możliwa realizacja zajęć stacjonarnie w szkole, zajęcia z tego 
zadania nie będą mogły zostać zrealizowane ze względu na ich charakter praktyczny. W 
przypadku wydłużenia czasy realizacji projektu Wykonawca powinien uwzględnić 
wydłużenie terminu wykonania tego zadania celem wykonania zaplanowanych rezultatów. 

 
 

Zadania Wykonawcy odnośnie część nr 4 
Nagranie i montaż materiału filmowego - koło naukowe rozwijające umiejętności 

zawodowe.  
Zajęcia zaplanowane są do zrealizowania w latach 2021 – 2022. Liczba uczestników w 

tym zadaniu to 6 uczniów w każdym roku szkolnym. Celem zajęć jest nauka podstawowych 
technik audio wizualnych, multimedialnych oraz graficznychod pomysłu, scenariusza i 
storyboardów, oświetlenie i rejestrację materiałuaż po montaż, obejmujący naukę programu 
Adobe Premier. W czasie zajęć zadaniem uczniów ma być tworzenie różnych form 
filmowych (teledysk, reklama) z gotowego materiału inagrania własnego filmu w plenerze 
zgodnie ze scenariuszem. Wybrane materiały mają służyć promocji realizowanego projektu. 
Wszystkie niezbędne oprogramowanie, sprzęt fotograficzno – filmowy oraz komputery będą 
zakupione w ramach projektu według wskazań prowadzącego zajęcia. Wyposażenie zostanie 
zakupione ze środków zapewnionych przez Zamawiającego.Wartość zakupów nie może 
przekroczyć kwoty 40 000,00 zł. 
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Zamawiający podzielił to zadanie na następujące  działania: 

L.p. Opis zajęć Ilość 
godzin 

1.  Nauka realizacji różnych form filmowych takich jak teledysk lub reklama- na 
przykładowym materiale. 72 

2.  Prowadzenie zajęć w terenie (nagrywanie materiału filmowego zgodnie z 
opracowanym scenariuszem) 72 

3.  Prowadzenie zajęćprowadzonych w warunkach „planu filmowego" 36 
4.  Zajęcia prowadzone w studiu cyfrowej obróbki obrazu 144 

  SUMA 324 
W sytuacji zagrożenia pandemią COVID-19 lub innych nie przewidzianych 

okoliczności, kiedy nie będzie możliwa realizacja zajęć stacjonarnie w szkole, zajęcia z tego 
zadania nie będą mogły zostać zrealizowane ze względu na ich charakter praktyczny. W 
przypadku wydłużenia czasy realizacji projektu Wykonawca powinien uwzględnić 
wydłużenie terminu wykonania tego zadania celem wykonania zaplanowanych rezultatów. 

 
 

Zadania Wykonawcy odnośnie część nr 5 
Komunikacja we współczesnym świecie to podstawa - budowa i konfiguracja sieci 

teleinformatycznych - koło naukowe rozwijające umiejętności zawodowe 
Zajęcia zaplanowane są do zrealizowania w latach 2021 – 2022. Liczba uczestników w 

tym zadaniu to 6 uczniów w każdym roku szkolnym. Celem zajęć jest praktyczna nauka 
budowy i obsługi sieci komputerowych. Zajęcia mają być szczególnie ukierunkowane na 
wykonywanie i testowanie sieci światłowodowych. Rzeczywistym rezultatem zajęć ma być 
zbudowanie fragmentu sieci LAN światłowodowej w jednej z pracowni zawodowej 
wskazanej przez Zamawiającego. Dodatkowo uczestnicy zajęć mają być przygotowywani do 
egzaminu sieciowego CISCO. Prowadzący zajęcia musi posiadać instruktora tego kursu. Do 
poprawnej realizacji tego zadania Zamawiający zapewni środki finansowe na zakup 
wyposażenia, które będzie wykorzystane w czasie zajęć. Zamawiający posiada spawarkę 
światłowodową oraz reflektometr ODTR do prowadzonych zajęć. Wartość zakupów do zajęć 
nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł. W tym zadaniu zaplanowano wyjazdy uczniów, 
uczestników tego zadania na egzamin z zakresu certyfikatu CISCO. Koszt ten ponosi 
Zamawiający. 

Zamawiający podzielił to zadanie na następujące  działania: 

L.p. Opis zajęć Ilość 
godzin 

1.  Szkolenieprzygotowująceuczniów do egzaminu z certyfikatem CISCO 
CCNA 160 

2.  Zajęcia praktyczne z zakresu spawania światłowodów i testowania sieci 
komputerowych (ćwiczeni w szkole) na szkolnym sprzęcie 96 

3.  Budowa wraz z uczniami fragmentu sieci światłowodowej w wybranej 
pracowni informatycznej do ćwiczeń praktycznych 60 

  SUMA 316 
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W sytuacji zagrożenia pandemią COVID-19 lub innych nie przewidzianych 
okoliczności, kiedy nie będzie możliwa realizacja zajęć stacjonarnie w szkole, zajęcia z tego 
zadania nie będą mogły zostać zrealizowane ze względu na ich charakter praktyczny. W 
przypadku wydłużenia czasy realizacji projektu Wykonawca powinien uwzględnić 
wydłużenie terminu wykonania tego zadania celem wykonania zaplanowanych rezultatów. 

 
 

Zadania Wykonawcy odnośnie część nr 6 
Ekologia na co dzień i w praktyce - wdrażamy efektywność energetyczną 

budynków 
Zajęcia zaplanowane są do zrealizowania w latach 2021 – 2022. Liczba uczestników w 

tym zadaniu to 6 uczniów w każdym roku szkolnym. Celem zajęć jest wdrożenie działającego 
mini systemu do badania i monitorowania oraz nadzorowania efektywności energetycznej 
pomieszczeń w wybranych pomieszczeniach Zamawiającego. Wszystkie elementy systemu 
zostaną zakupione ze środków Zamawiającego po wskazaniu przez prowadzącego zajęcia.  
W czasie zajęć ma być opracowana dokumentacja z wprowadzonego rozwiązania oraz 
stworzone ćwiczenia do praktycznej nauki omawianego materiału. Wartość zakupów do zajęć 
nie może przekroczyć kwoty 11 000,00 zł. W tym zadaniu zaplanowano dwa wyjazdy 
edukacyjne do budynków z istniejącymi instalacjami poprawiającymi efektywność 
energetyczną budynków. Koszt transportu, opieki oraz wyżywienia grypy ponosi 
Zamawiający do zadań wykonawcy należy zorganizowanie takiego wyjazdu. 

Zamawiający podzielił to zadanie na następujące  działania: 

L.p. Opis zajęć Ilość 
godzin 

1.  Montaż urządzeń w ramach budowanej instalacji monitorująco-kontrolnej 60 

2.  Wdrożenie systemu efektywności energetycznej w budynku szkoły w 
wybranych pomieszczeniach 72 

3.  Opracowanie dokumentacji wprowadzonego rozwiązania efektywności 
energetycznej 30 

4.  Analiza wyników z systemu pomiarowego i symulowanie zaistnienie 
różnych sytuacji losowych 36 

5.  Opracowanie 3 ćwiczeń do wykonywania na wdrożonym systemie dla innych 
uczniów szkoły 24 

6.  Zajęcia praktyczne z instalacji systemu efektywności energetycznej oraz z 
jego konfiguracji 30 
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