Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji

Tytuł projektu wśród uczniów Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego
w Rudzie Śląskiej

Beneficjent Miasto Ruda Śląska
Nr umowy UDA-RPSL.11.02.01-24-006E/17-00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie
Program operacyjny potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.
Czas trwania projektu 1.09.2017 – 31.08.2020

Zał. nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie: Kurs prawa jazdy

1. Miejsce przeprowadzenia kursu: Ruda Śląska lub miasta ościenne.
2. Ilość godzin: 30 godzin zajęć teoretycznych + 30 godzin zajęć praktycznych dla każdego
uczestnika

3. Planowana ilość osób – 30 osób
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników kursu (zmniejszenie
maksymalnie o 5 osób bez zmiany ceny za jedną osobę) w sytuacjach niezależnych od Zamawiającego,
których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o zaistniałej sytuacji Zamawiający pisemnie
zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę. W takim przypadku cena ogólna będzie mnożnikiem ilości osób
i ceny za osobę przedstawionej w formularzu oferty (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ).

4. Termin przeprowadzenia kursu: do 120 dni od dnia podpisania umowy
5. Wymagania od Wykonawcy:
1)

Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne były przeprowadzone na terenie miasta Ruda
Śląska lub w miastach w odległości nie większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego, w dni wolne
od nauki szkolnej w godzinach między 08.00-16.00, w dni nauki szkolnej w godzinach 16.00 – 20.30
(dopuszcza się także godziny wcześniejsze o ile nie kolidują z zajęciami nauki szkolnej);

2)

prowadzenie zajęć praktycznych realizowanych na placu manewrowym na terenie Rudy Śląskiej;
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3)

Zamawiający wymaga, aby terminy zajęć zostały uzgodnione z Zamawiającym. Zamawiający
zastrzega sobie prawo zmian w programie zajęć po uprzednim uzgodnieniu ich z wybranym
Wykonawcą zadania;

4)

zajęcia teoretyczne (30 godz.) powinny być przeprowadzane w dostosowanych pomieszczeniach,
wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,
spełniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, natomiast zajęcia praktyczne
(30 godz.) powinny być przeprowadzone w dostosowanym do tego celu pojeździe. Oferent musi
spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca
2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280);

5)

Wykonawcy stanowiący personel projektu, którzy są osobami zaangażowanymi do realizacji zadań
w ramach projektu, którzy osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności
osoby zatrudnione na

podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby

samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące
w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.
z 2009r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu
oraz podmioty przewidujące, że w ramach realizacji kursu prawa jazdy osoby wymienione powyżej
do realizacji tej umowy zaangażują, przy podpisaniu umowy złożą oświadczenie o zobowiązaniu
do nieangażowania się w Projekty realizowane w ramach wszystkich projektów NSRO, w wymiarze
nie większym niż łącznie 276 godzin miesięcznie na osobę. Zamawiający informuje, że
w przypadku przekroczenia limitu 276 godzin miesięcznie przez osoby i podmioty, o których mowa
powyżej, zastrzega sobie prawo niewypłacenia wynagrodzenia za godziny, wykonane na jego rzecz
w ramach projektu, które ten limit przekraczają, a Wykonawca oświadczy że wyraża na to zgodę.

6. Dokumenty wymagane od Wykonawcy przed zawarciem umowy:
1) Program kursu i harmonogram zajęć z uwzględnieniem zakresu tematycznego (z podziałem
na godziny) oraz termin realizacji umowy (terminy dzienne i godzinowe z uwzględnieniem liczby
osób) uzgodniony z koordynatorem projektu lub koordynatorem do spraw zawodowych projektu
„Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”;
2) Komplet (wzór) materiałów szkoleniowych, w celu dołączenia do dokumentacji projektowej.

7. Dokumenty z kursu, które powinien przedłożyć Wykonawca po zakończeniu kursu:
1) dziennik zajęć zawierające listę obecności;
2) potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych;
3) protokół odbioru zaświadczeń kursu uczestnictwa;
4) protokół z wewnętrznych egzaminów końcowych;
5) zdjęcia z przeprowadzanych zajęć na płycie CD lub DVD;
6) sprawozdanie z realizacji kursu zgodnie z przedstawionym wzorem przez Zamawiającego;
7) kopie zaświadczeń lub innych dokumentów wydanych uczestnikom potwierdzających ukończenie
kursu;
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8) wypełnione ankiety monitoringowe przekazane przez Zamawiającego;
9) kopie materiałów szkoleniowych wydanych uczestnikom.
8.

Cena wskazana przez Wykonawcę powinna obejmować koszty:
1) koszt realizacji kursu teoretycznego i praktycznego;
2) koszt ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych
w trakcie szkolenia oraz w drodze na szkolenie i ze szkolenia, oraz udokumentowania
Zamawiającemu ubezpieczenia (w razie zaistniałego wypadku Wykonawca jest zobowiązany
do poinformowania Zamawiającego o zdarzeniu i sporządzenia dokumentacji powypadkowej);
3) koszty przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego (teoria, praktyka);
4) sprzęt do prezentacji multimedialnej po stronie wykonawcy;
5) wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
zawartymi w SIWZ;
6) ewentualny koszt zakwaterowania, przejazdu i wyżywienia Wykonawcy (w przypadku gdy odległość
od siedziby CKPiDZ do Ośrodka Szkoleniowego jest większa niż 15 kilometrów;
7) przekazanie materiałów szkoleniowych dla uczestników kursu oraz wzoru dla CKPiDZ w Rudzie
Śląskiej (podręcznik i/lub skrypt) oraz inne materiały możliwe do wykorzystania po zakończeniu
kursu w postaci np.: prezentacji multimedialnej, plansz, receptur lub innej użytej podczas kursu;
8) wydanie uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zdobytych kwalifikacjach-forma
dokumentu ustalona z Zamawiającym.

9.

Zamawiający zapewnia:
wykaz uczestników kursu wraz z niezbędnymi danymi – Zamawiający powierzy na podstawie
stosownej umowy przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu w zakresie niezbędnym
do realizacji umowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy .

10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wypełniał obowiązki informacyjne i promocyjne
zgodnie z instrukcjami i wskazówkami Instytucji Zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego, polegające na oznaczaniu:


określonymi przez CKPiDZ materiałami promocyjnymi wszystkich dokumentów
związanych

z realizacją

kursu

(np.

materiały

szkoleniowe,

harmonogram,

zaświadczenie o ukończeniu kursu, protokoły odbioru zaświadczeń o ukończeniu
kursu, listy obecności itd.), były sporządzane na papierze projektu zgodnym
ze wzorem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,


miejsc realizacji kursu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu przynajmniej
jednego plakatu dostarczonego przez CKPiDZ,



wszystkich

dokumentów

i

materiałów

osób

uczestniczących

w

projekcie,

w uzgodnieniu z CKPiDZ, w tym materiałów edukacyjnych;

29

2) Wykonawca umożliwi pracownikowi projektu, wyznaczonego przez dyrektora CKPiDZ
wykonywanie

działań

promocyjnych

polegających

na

informowaniu

uczestników

o finansowaniu projektu a także dokumentowania przebiegu kursu.
UWAGA:
Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania danych osobowych niezbędnych do obsługi projektu,
w szczególności

związanych

z

udzielaniem

wsparcia

uczestnikom

projektu,

potwierdzaniem

kwalifikowalności wydatków, monitoringiem, ewaluacją, kontrolą, audytem, sprawozdawczościom,
rozliczaniem projektu, zachowaniem trwałości projektu, archiwizacją oraz przeprowadzenia, działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata

2014-2020

(RPO

WP

2014-2020),

współfinansowanego

z

EFS

oraz

zapewnienia

obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach
uzyskujących wsparcie z RPO WSL 2014-2020, współfinansowanego z EFS.
Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia
stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks pracy (tekst jednolity
Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn.zm.), Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób na umowę
o pracę.
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