Projekt „ CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik nr 1 do SIWZ-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: OP.III-AE.3410/ 31/EFS/2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.
B dla maksymalnie 15 uczestników/uczestniczek projektu ,,CZAS NA ZMIANYsystemowy projekt MOPS Świdnik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w zakresie i w sposób spełniający wymogi
określone w przepisach prawa krajowego w tym zakresie tj. Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 217
poz.1834 z 2005r.).
Przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) przeprowadzenie badań lekarskich w związku z przystąpieniem do kursu,
2) przeprowadzenie 30 godzin zajęć teoretycznych nauki jazdy oraz 30 godzin zajęć
indywidualnych praktycznych nauki jazdy z każdym z uczestników/uczestniczek.
3) wynagrodzenie instruktorów,
4) eksploatację pojazdów,
5) wynajem sali,
6) ubezpieczenie uczestników projektu,
7) serwis kawowy – zajęcia teoretyczne,
8) materiały dydaktyczne
Zadanie zostanie uznane za wykonane po uzyskaniu przez uczestników zaświadczeń
o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B
i uznaniu za przygotowanych do złożenia egzaminu państwowego (pozytywnie złożony
egzamin wewnętrzny).
2. Termin wykonania zamówienia od dnia 30.09.2014r. do dnia 20.12.2014r.
Zajęcia powinny odbywać się w dni robocze w godzinach popołudniowych po godz.
16.00, z dostosowaniem do możliwości czasowych uczestników/uczestniczek projektu
objętych również wsparciem innego rodzaju m.in., szkolenia zawodowe i psychologiczne.
W przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika/uczestniczkę projektu zajęcia praktyczne
mogą odbywać się także w dni weekendowe.
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3. Miejsce i czas realizacji zamówienia:
1) zajęcia teoretyczne na terenie miasta Świdnik
2) zajęcia praktyczne na terenie miasta Świdnik i Lublin w tym okolice (każdorazowe
rozpoczęcie oraz zakończenie zajęć w mieście Świdnik).
3) Wykonawca jest zobowiązany do:
1) przeprowadzenia zajęć w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem
dni świątecznych, a także w soboty i niedziele pod warunkiem uzyskania przez
Wykonawcę zgody uczestnika/uczestniczki projektu;
2) zorganizowania i przeprowadzenia badań lekarskich kwalifikujących do
udziału w kursie;
3) sporządzania list obecności uczestników i uczestniczek, dziennika zajęć wraz z
przekazaniem ich kserokopii MOPS w Świdniku z rozliczeniem finansowym
po zakończeniu zajęć;
4) wydania każdemu uczestnikowi i uczestniczce kursu materiałów
dydaktycznych związanych z tematyką zajęć tj: materiałów szkoleniowych
niezbędnych do realizacji kursu (w szczególności: podręczniki, skrypty,
materiały piśmiennicze, materiały robocze itp.);
5) ubezpieczenia uczestników;
6) oznaczenia prowadzonego kursu oraz zastosowanych materiałów zgodnie z
wytycznymi Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego ,,Wytyczne dot. oznaczania projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki’’ z dnia 4 lutego 2009 roku dostępnymi
na stronie internetowej www.efs.gov.pl;
7) wydania
każdemu
uczestnikowi
i
uczestniczce
zaświadczenia
potwierdzającego zakończenie kursu (zakończenie oznacza uzyskanie
zaświadczenia o ukończeniu kursu w rozumieniu rozporządzenia MEiN z dnia
11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz.U. z 2012r. poz. 186 z późn. zm.) oraz uzyskanie zaświadczenia o
pozytywnie złożonym egzaminie wewnętrznym);
8) przekazanie kserokopii zaświadczeń do MOPS w Świdniku po zakończeniu
kursu;
9) zapewnienia serwisu kawowego (składającego się co najmniej z: kawy - w tym
kawy rozpuszczalnej, herbaty, cukru, mleka lub śmietanki do kawy, cytryny
oraz kruchych ciastek – minimum trzy rodzaje, uzupełnianego w trakcie
trwania zajęć);
10) Wykonawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację dotyczącą
niniejszego zamówienia do 31.12.2020 r. w sposób zapewniający dostępność,
poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu
archiwizacji dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy;
11) Wykonawca udostępni podmiotom kontrolującym do wglądu wszystkie
dokumenty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbycia wizyt monitorujących w celu weryfikacji
prawidłowości realizacji zamówienia.
Kod przedmiotu zamówienia według CPV:
80.50.00.00-4 – usługi szkoleniowe,
80.57.00.00-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
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