
 

 

 

 

 

Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

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

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

A. Przedmiotem zamówienia  jest usługa obejmująca przeprowadzenie kursu dla kandydatów na 

diagnostę samochodowego dla uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy 

model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

B. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Grupa docelowa: Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku 

2. Miejsce realizacji: Białystok  

3. Termin realizacji: od podpisania umowy do 28 czerwca 2022 roku. Zajęcia będą realizowane 

w czasie, w którym stosowne przepisy będą zezwalały na realizację zajęć w formie stacjonarnej. 

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zajęć w formie stacjonarnej, 

okres realizacji zostanie wydłużony od momentu ustania wyżej wymienionych okoliczności 

o odpowiednią liczbę dni pozostającą od momentu wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności 

do końca terminu przewidzianego na realizację zamówienia. 

4. Liczba uczestników: 50. 

5. Wymiar godzinowy: 100, w tym 75 godzin teorii i 25 godzin praktyki, z zastrzeżeniem, że zajęcia 

praktyczne mogą być prowadzone w grupach maksymalnie 14 osobowych. Zajęcia powinny 

odbywać się co do zasady w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić 

uczestnictwo osobom uczącym się, z zastrzeżeniem, że ilość godzin szkolenia w ciągu jednego dnia 

nie może przekroczyć 10 (po 45min.). Wykonawca po wyborze jego oferty zobowiązany będzie do 

zorganizowania spotkania z uczestnikami szkolenia w celu ustalenia harmonogramu szkolenia, 

który ma bezpośrednio wynikać z możliwości uczestnictwa przez ucznia (maksymalizując to 

uczestnictwo). 

6. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  

 Szkolenie Podstawowe: w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów 

w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i 

układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska. 

 Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna 

prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h. 

 Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu 

przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych. 

 Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badań technicznego pojazdu 

przystosowanego do zasilania gazem. 

 Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:  

- związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, 

- skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga 

specjalistycznego badania, 

- w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę 

danych w dowodzie rejestracyjnym.  

 

 

Kurs prowadzony powinien być zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. (Dz.U. 2021 r. poz.1921) w sprawie szkolenia i 

egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych. Wykonawca odpowiedzialny 
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będzie również za przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji w warunkach 

symulowanych wynikających z ww. rozporządzenia. 

7. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w miejscach wyspecjalizowanych do realizacji 

przedmiotowego szkolenia/kursu.  

8. Wykonawca powinien zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni poziom 

szkolenia. 

C. Realizacja przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest:  

1. Opracować program szkolenia obejmujący co najmniej opis zagadnień wymaganych wymaganych 

zamówienia. Program szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej z chwilą 

zawarcia umowy. 

2. Zorganizować i przeprowadzić szkolenie zgodnie z programem.  

3. Zapewnić do prowadzenia szkolenia osoby o kwalifikacjach odpowiadających przedmiotowi szkolenia. 

4. Zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe i dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.  

5. Zapewnić (dotyczy szkoleń prowadzonych w trybie stacjonarnym) uczestnikom w okresie szkolenia 

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – ubezpieczenie grupowe. Minimalna 

suma ubezpieczenia na 1 osobę ubezpieczoną wynosić powinna 20 000,00 zł. Najpóźniej na 1 dzień 

przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego kopię 

opłaconej polisy.  

6. Zapewnić uczestnikom szkolenia miejsce realizacji szkolenia, w tym pomieszczenia do odbywania 

szkolenia spełniające poniższe warunki:  

- przestronne i przewiewne,  

- przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia,  

- posiadające oświetlenie naturalne i sztuczne,  

- wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, będącego przedmiotem 

zamówienia,  

- posiadać zaplecze sanitarne,  

7. W każdym dniu szkolenia zapewnić uczestnikom przerwę kawową lub obiad w sytuacji, gdy liczba 

godzin realizowanych jednego dnia przekraczać będzie 6 godzin szkoleniowych  

- serwis kawowy - kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski 

typu paluszki, ciastka, owoce,  

- gorący posiłek - obiad składający się z pierwszego i drugiego dania oraz napoju. 

Produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku muszą spełniać normy żywieniowe 

oraz sanitarno - epidemiologiczne.  

8. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników szkolenia. Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować, w porozumieniu z Zamawiającym, wszystkich uczestników szkolenia 

znajdujących się na liście przekazanej przez Zamawiającego, o planowanym terminie rozpoczęcia 

realizacji szkolenia i pozostawać w kontakcie z uczestnikami szkolenia w trakcie jego realizacji. 

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia planowany 

harmonogram realizacji zajęć. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże wszystkim 

uczestnikom szkolenia harmonogram zajęć szkoleniowych oraz zapozna uczestników szkolenia 

z programem szkolenia.  

10. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich planowanych 

zmianach w harmonogramie zajęć - przed ich dokonaniem,  
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11. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - pisemnie informować 

Zamawiającego o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, a także o propozycji 

zmian w harmonogramie, wynikających z odwołania zajęć,  

12. Niezwłocznie poinformować Zamawiającego o:  

- niezgłaszaniu się uczestników;  

- przerwaniu szkolenia lub rezygnacji uczestnika;  

- innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy.  

13. Prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia składającą się z:  

- listy obecności – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,  

- listy obecności na egzaminie – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,  

- wyniki egzaminów (np. w formie zestawienia wyników testów, sprawozdania),  

- rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia 

i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz nazwę 

szkolenia i datę wydania zaświadczenia, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową 

przeprowadzającą szkolenie;  

14. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy.  

15. Wydać zaświadczenia o ukończeniu kursu. W/w zaświadczenia powinny zawierać minimum:  

- imię i nazwisko uczestnika szkolenia;  

- nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie;  

- nazwę szkolenia;  

- miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia 

i uzyskanie kwalifikacji;  

- wymiar godzin zajęć edukacyjnych;  

16. Przekazać Zamawiającemu, w terminie do 10 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujące 

dokumenty:  

- imienną listę obecności uczestników szkolenia (w każdym dniu szkolenia),  

- listy obecności na egzaminie – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,  

- wyniki egzaminów (np. w formie zestawienia wyników testów, sprawozdania),  

- listę wydanych zaświadczeń o ukończeniu przez uczestnika szkolenia oraz listę wydanych 

dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień (jeśli dotyczy). 

 


