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Załącznik nr 1 do Zapytania (załącznik nr 1 do wzoru umowy) 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

   

1. Przedmiotem zamówienia  jest usługa obejmująca przygotowanie i przeprowadzenie  zajęć  

przygotowawczych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Centrum 

Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia 

zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 

2.   Opis przedmiotu zamówienia:  

2.1 Ilość uczestników: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie: kursu 

przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci 

elektroenergetycznych do 1kV w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów i montażu”, kursu „Dozór i 

eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV” oraz przeprowadzenie właściwych 

egzaminów kwalifikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w obszarze: 

elektryczno-elektronicznym oraz mechanicznym i górniczo-hutniczym w ramach projektu Centrum 

Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na 

terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Organizację i przeprowadzenie dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza 

Groszkowskiego w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego 

nr2 im. Św. Józefa w Białymstoku kursów: 

1. „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV  w zakresie: obsługi, 

konserwacji, remontów i montażu”+ egzaminy na świadectwo kwalifikacyjne E – 22 os. 

2. „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV  w zakresie: obsługi, 

konserwacji, remontów i montażu”+ egzaminy na świadectwo kwalifikacyjne E – 73 os. 

3. Eksploatacja i dozór urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV  w zakresie: 

obsługi, konserwacji, remontów i montażu i kontrolno- pomiarowym” + egzaminy na 

świadectwa kwalifikacyjne E i D – 18 os. i egzamin na świadectwo kwalifikacyjne D – 4os. 

(osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne E) 

W zakresie realizacji kursu 1 Zamawiający wymaga realizację zajęć w 1 grupie uczestników (uczniowie 

uczący się w zawodzie elektryk i technik elektryk) – 22os. Kurs z liczbą godzin zajęć teoretycznych nie 

mniejszą niż 26. Minimalny zakres tematyczny zajęć teoretycznych: Przepisy i zasady budowy 

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz warunki techniczne jakim powinny one 

odpowiadać; Przepisy, zasady eksploatacji i badania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych; 

Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach 

elektroenergetycznych oraz ochrony środowiska; Udzielenie pierwszej pomocy; Ochrona 

przeciwpożarowa; Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci oraz standardy 

jakościowe dostarczania energii elektrycznej 
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W zakresie realizacji kursu 2 Zamawiający wymaga realizację zajęć w 3 grupach uczestników 

(uczniowie innych zawodów niż elektryk i technik elektryk) – 73os. Liczebność grup od 20 do 33 os. 

Kurs z liczbą godzin teoretycznych nie mniejszą niż 35. Minimalny zakres tematyczny zajęć 

teoretycznych: Przepisy i zasady budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz 

warunki techniczne jakim powinny one odpowiadać; Przepisy, zasady eksploatacji i badania urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych; Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz ochrony środowiska; Udzielenie 

pierwszej pomocy; Ochrona przeciwpożarowa; Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji 

do sieci oraz standardy jakościowe dostarczania energii elektrycznej; Metodyka badań środków 

ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim. 

W zakresie realizacji kursu 3 Zamawiający wymaga realizację zajęć w 1 grupie uczestników (uczniowie 

innych zawodów niż elektryk i technik elektryk) – 22os. Kurs z liczbą godzin teoretycznych nie 

mniejszą niż 32 i praktycznych 12. Minimalny zakres tematyczny zajęć teoretycznych: Przepisy i 

zasady budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz warunki techniczne jakim 

powinny one odpowiadać; Przepisy, zasady eksploatacji i badania urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych; Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz ochrony środowiska; Udzielenie 

pierwszej pomocy; Ochrona przeciwpożarowa; Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji 

do sieci oraz standardy jakościowe dostarczania energii elektrycznej; Metodyka badań środków 

ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim. Minimalny zakres tematyczny zajęć 

praktycznych: Pomiary eksploatacyjne urządzeń ,instalacji i sieci elektroenergetycznych, Badania 

skuteczności  ochrony od porażeń prądem elektrycznym, Pomiary rezystancji uziemienia  uziomów i 

rezystywności gruntu 

Wykonawcy odpowiedzialni są za zapewnienie właściwej kadry trenerów/szkoleniowców, 

zapewnienia sal i miejsc odpowiednich do przeprowadzenia ww. szkoleń/kursów na terenie Miasta 

Białegostoku, spełniających warunki BHP właściwe dla prowadzonych kursów, przygotowanie i 

zapewnienie materiałów szkoleniowych. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości osób biorących udział w szkoleniach. 

 

2.2  Termin przeprowadzenia zajęć:   

Planowany termin realizacji usługi: 21 maja – 14 czerwca 2019r. 

2.3  Czas trwania zajęć dydaktycznych: minimalny zakres godzinowy zajęć teoretycznych i 

praktycznych został określony w punkcie 2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć we 

wszystkie dni tygodnia, w godzinach zarówno porannych jak i popołudniowych z zastrzeżeniem, że w 

jednym tygodniu zajęcia nie będą odbywały się więcej niż w 5 dniach oraz że w jednym dniu zajęcia 

nie będą trwały dłużej niż 8 godzin dydaktycznych. 

2.4  Szczegółowy harmonogram zajęć Zamawiający ustali z wybranym Wykonawcą. 
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2.4.1 Zamawiający informuje, że harmonogram zajęć będzie ściśle dostosowany do możliwości 

i potrzeb uczniów biorących udział w kursach z uwagi na konieczność objęcia szkoleniami 

uczniów klas IV szkół zawodowych. 

Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości  określone w niniejszym postępowaniu stanowią 

uzupełnienie szkoleń specjalistycznych. 

Wspólny harmonogram szkoleń specjalistycznych i  warsztatów z zakresu przedsiębiorczości 

zostanie ustalony w sposób najbardziej optymalny dla uczestników szkoleń. Zamawiający 

dopuszcza możliwość wspólnego ustalenia harmonogramu zajęć z zakresu przedsiębiorczości oraz 

szkoleń specjalistycznych z Wykonawcą/Wykonawcami ww. warsztatów i szkoleń 

specjalistycznych. 

2.5  Miejsce szkolenia: Wykonawcy odpowiedzialni są za zapewnienie sal i miejsc odpowiednich 

do przeprowadzenia ww. szkoleń/kursów na terenie Miasta Białegostoku, spełniających warunki 

BHP właściwe dla prowadzonych kursów, przygotowanie i zapewnienie materiałów 

szkoleniowych. 

3. Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 21 dni na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu 

płatności w przypadku opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu transz dotacji celowej i unijnej 

przez Instytucję Zarządzającą lub braku środków finansowych na koncie projektu Zamawiającego. 

Po otrzymaniu środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej, Zamawiający ureguluje zaległe 

płatności w terminie do 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto projektu 

Zamawiającego. 

4.  Zakres zadań Wykonawcy 

4.1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za: 

a) Organizację egzaminów kwalifikacyjnych niezwłocznie po zakończeniu kursu 

w poszczególnych grupach. 

b) Przekazanie uczestnikom świadectw kwalifikacyjnych/zaświadczeń w terminie do 7 dni od daty 

zdania egzaminów. 

c) Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na każdym 

etapie realizacja zamówienia. 

d) Zapewnienie sali odpowiedniej do przeprowadzenia ww. szkoleń, spełniającej warunki 

socjalne i BHP (uwzględniając niwelowanie barier architektonicznych dla osób 

z niepełnosprawnościami, w tym ruchowym), wyposażonej w projektor multimedialny, flipchart 

lub tablicę sucho ścieralną, posiadającej dostęp do Internetu. 

e) Zapewnienie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej i papierowej dla wszystkich 

uczestników. 

f) Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przedstawienie Zamawiającemu  

w terminie 2 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (wersja elektroniczna). 

g) Opracowanie i przeprowadzenie pre- i posttestów oraz zbiorczych wyników dla każdej z grup 

osobno.  

h) Prowadzenie szczegółowej dokumentacji zajęć, w postaci dzienników zawierających wymiar 

godzin, tematy edukacyjne i listy obecności, zgodnie ze wzorem opracowanym przez 

Zamawiającego i/lub właściwym wzorem wynikającym z przepisów prawodawstwa krajowego. 
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i) Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na każdym 

etapie realizacja zamówienia. 

4.2 Przygotowanie ramowego programu zajęć (do oferty) oraz jego ewentualne uszczegółowienie na 

etapie po podpisaniu umowy ( w uzgodnieniu z Zamawiającym), celem  przekazania treści 

mających praktyczną wartość z wykorzystaniem interaktywnych metod uczenia się, 

uwzględniającego: 

-  tematykę zajęć, 

-  nazwisko i imię prowadzących,  

-  miejsce realizacji zajęć. 

4.3  Przygotowanie materiałów szkoleniowych  (w formie elektronicznej lub papierowej), 

zawierających ćwiczenia i zadania ( w uzgodnieniu z Zamawiającym).  

4.4  Zapewnienie prowadzących w ilości zapewniającej prawidłową realizację zamówienia. 

4.5  Organizacja i przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem. 

4.6 Wykorzystywanie przez prowadzących zajęcia nowoczesnych, interaktywnych metod 

szkoleniowych, z wykorzystaniem metody uczenia się przez działanie. Zajęcia powinny mieć 

charakter warsztatowy a  przekazywane treści praktyczną wartość. 

4.7  Opracowanie i przeprowadzenie pre- i posttestów wiedzy oraz zbiorczych wyników.  

4.8 Prowadzenie szczegółowej dokumentacji zajęć, w postaci dziennika zawierającego  terminy zajęć, 

wymiar godzin, tematy edukacyjne i listy obecności, zgodnie ze wzorem opracowanym przez 

Zamawiającego 

4.9  Przeprowadzenie  oraz  analiza wyników ankiety jakości usług,  przekazanej Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

4.10  Dostarczenie  Zamawiającemu dokumentacji zajęć: dziennika, ankiety  jakości usług, pre- 

i posttestów  wiedzy oraz zbiorczych  wyników w terminie do 7 dni od zakończenia ostatnich zajęć 

oraz list obecności w ostatnim dniu każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia.   

4.11  Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na każdym 

etapie realizacja zamówienia. 

5.   Zakres zadań Zamawiającego 

5.1 Rekrutacja uczestników na warsztaty, podział na grupy oraz kontakt z uczestnikami zajęć. 

5.2 Wydanie certyfikatów uczestnikom po zakończeniu szkolenia  

5.3 Przekazanie Wykonawcy wzoru dokumentacji zajęć, w postaci dziennika zawierającego  terminy 

zajęć, wymiar godzin, tematy edukacyjne i listy obecności w terminie 2 dni przed rozpoczęciem 

zajęć.. 

5.3 Przekazanie Wykonawcy ankiety jakości usług celem jej przeprowadzenia i analizy wyników. 

5.4 Wydanie zaświadczeń uczestnikom w terminie do 7 dni od zakończenia kursu, w tym:  

• Certyfikatu ukończenia kursu z wyszczególnieniem godzin i zagadnień  

 


