
 

 

Projekt „Stajemy się lepsi” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poniższych części: 

Część I 

Prawo jazdy kat. B dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim 

1. Zorganizowanie szkolenia Prawo jazdy kat. B – 1 osoby 

2. Kod CPV: 80411200-0 

3. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia wraz z niezbędnymi badaniami 

lekarskimi oraz egzaminem końcowym dla beneficjenta projektu systemowego „Stajemy  

się lepsi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 7.1.2.  

4. Program szkolenia powinien być realizowany zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo  

o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) i rozporządzeniami 

wykonawczymi do w/w ustawy.  

5. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych  

od pracy) w godzinach 9.00 – 19.00.  

6. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu.  

7. Miejsce odbywania szkolenia: Hrubieszów, Chełm, Zamość. 

8. Każda osoba powinna otrzymać materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW na czas trwania zajęć na podstawie wykazu 

uczestników przesłanego przez Zamawiającego. 

10. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 

11. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania      

BHP i P.poż uregulowane w przepisach odrębnych. 

12. Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest 

przeprowadzić dwukrotnie w trakcie szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników. Ankieta 

powinna być przeprowadzona po zrealizowaniu 50% i 75% zajęć i dotyczyć oceny szkolenia 

przez uczestników. 

13. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia za jednego uczestnika. 

14. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do: 29 listopada 2013 roku.  
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Cześć II  

Operator wózka jezdniowego z napędem mechanicznym 

1. Zorganizowanie szkolenia: „Operator wózka jezdniowego z napędem mechanicznym dla 2 osób. 

2. Kod CPV: 80411200-0 

3. Przeprowadzenie grupowego szkolenia wraz z niezbędnymi badaniami lekarskimi oraz 

egzaminem końcowym dla beneficjentów projektu systemowego „Stajemy się lepsi” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki poddziałanie 7.1.2.  

4. Szkolenie powinno obejmować 67 godzin zajęć (tj. każdy uczestnik powinien odbyć 67 godzin 

zajęć) i składać się z części teoretycznej i praktycznej). 

5. Program szkolenia powinien zawierać: 

 operator wózka jezdniowego – zajęcia teoretyczne,  

 operator wózka jezdniowego – praktyczna nauka jazdy i obsługi wózka jezdniowego wraz  

z wymianą butli gazowej.  

6. Każda osoba powinna otrzymać:  

 materiały z zajęć dotyczące przedmiotu zamówienia,  

 notatnik formatu A4 (blok w kratkę klejony 60 kartek),  

 długopis.  

7. Materiały powinny być oznaczone zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu 

Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. (Dz. Urz. L 210/25 z 31.07.2006) oraz zgodnie 

z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 - 2013 z dnia 4 lutego 2009 r., dostępnymi na stronie http://www.efs.gov.pl. 

8. Miejsce odbywania szkolenia: Hrubieszów. 

9.  Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych  

od pracy) w godzinach 9.00 – 19.00.  

10. Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW na czas trwania zajęć na podstawie wykazu 

uczestników przesłanego przez Zamawiającego. 

11. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. 

12. Pomieszczenia i miejsca, w których będą się odbywać zajęcia powinny spełniać wymagania      

BHP i P.poż uregulowane w przepisach odrębnych. 

13. Wykonawca zapewni w każdym dniu zajęć dla każdego uczestnika co najmniej: 

 0,5 litra wody mineralnej, 

 kawę, herbatę, cukier, mleczko do kawy,  

 ciastka suche,  

 ciepły posiłek składający się z drugiego dania. 

14. Celem podnoszenia jakości prowadzonego szkolenia Wykonawca zobowiązany jest 

przeprowadzić dwukrotnie w trakcie szkolenia anonimową ankietę wśród uczestników. Ankieta 

powinna być przeprowadzona po zrealizowaniu 50% i 75% zajęć i dotyczyć oceny szkolenia 

przez uczestników. 

15. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia za jednego uczestnika. 

16. Termin realizacji zamówienia (wymagany/pożądany): zakończenie do: 29 listopada 2013 roku.  

http://www.efs.gov.pl/

