Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zadanie I.
Kurs dla kandydatów na prawo jazdy kat. B
I.

Kurs dla 3osób.

II. Pożądany termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień 2009r.
Wykonawca w ofercie cenowej poda dokładną datę początku i zakończenia kursu oraz
godzinę i miejsce spotkania uczestników w dniu rozpoczęcia szkolenia.
III. Miejsce realizacji szkolenia: Zduńska Wola lub Sieradz lub Łódź.
1.

Absolwent kursu powinien zdobyć m.in. wiedzę w zakresie:
- kierowania samochodami osobowymi
- obsługi samochodu osobowego
- przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
- zasad egzaminowania
Minimalna liczba godzin szkolenia: 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki.

2.

Wykonawca zgłosi do odpowiedniego Ośrodka Ruchu Drogowego absolwentów kursu
i wliczy do kosztów szkolenia cenę opłaty egzaminacyjnej.

3.

Wykonawca przedłoży harmonogram zajęć kursu.

4.

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w dniach zajęć teoretycznych drobny
poczęstunek (np. kawa, herbata, woda mineralna, ciastka lub podobne) oraz dowóz na
szkolenia – w przypadku organizacji szkolenia w Sieradzu.

5.

Wykonawca w cenę kursu wliczy koszt badania lekarskiego, wymaganego przepisami
ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2003 r., Nr 58, poz. 515 ze zm.).

6.

Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia NW należy ująć w koszcie kursu.

7.

Szkolenie winno zakończyć się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczenia
o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień
przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005r., Nr 217,
poz. 1834 ze zm.).

8.

Wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym, oprócz zaświadczenia jak w pkt 7,
wystawi uczestnikom kursu zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu z logo Unii
Europejskiej, EFS, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, nazwą realizatora, nazwą
programu i tytułem projektu.
Wykonawca w ten sam sposób oznaczy także sale, gdzie będą się odbywały zajęcia.

Szczegółowych informacji w tej sprawie po stronie zamawiającego udzieli koordynator projektu
pani Joanna Grabowska (tel.0 661180001).

Zadanie II
Kurs na prawo jazdy kat. B z automatyczną skrzynią biegów dla 3 osób.
I.

Kurs dla 3osób.

II. Pożądany termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień 2009r.
Wykonawca w ofercie cenowej poda dokładną datę początku i zakończenia kursu oraz
godzinę i miejsce spotkania uczestników w dniu rozpoczęcia szkolenia.
III. Miejsce realizacji szkolenia: Zduńska Wola lub Sieradz lub Łódź.
1.

Absolwent kursu powinien zdobyć m.in. wiedzę w zakresie:
- kierowania samochodami osobowymi
- obsługi samochodu osobowego
- przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
- zasad egzaminowania
Minimalna liczba godzin szkolenia: 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki.

2.

Wykonawca zgłosi do odpowiedniego Ośrodka Ruchu Drogowego absolwentów kursu
i wliczy do kosztów szkolenia cenę opłaty egzaminacyjnej.

3.

Wykonawca przedłoży harmonogram zajęć kursu.

4.

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w dniach zajęć teoretycznych drobny
poczęstunek (np. kawa, herbata, woda mineralna, ciastka lub podobne) oraz dowóz na
szkolenia – w przypadku organizacji szkolenia w Sieradzu.

5.

Wykonawca w cenę kursu wliczy koszt badania lekarskiego, wymaganego przepisami
ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2003 r., Nr 58, poz. 515 ze zm.).

6.

Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia NW należy ująć w koszcie kursu.

7.

Szkolenie winno zakończyć się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczenia
o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień
przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005r., Nr 217,
poz. 1834 ze zm.).

8.

Wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym, oprócz zaświadczenia jak w pkt 7,
wystawi uczestnikom kursu zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu z logo Unii
Europejskiej, EFS, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, nazwą realizatora, nazwą
programu i tytułem projektu.
Wykonawca w ten sam sposób oznaczy także sale, gdzie będą się odbywały zajęcia.

Szczegółowych informacji w tej sprawie po stronie zamawiającego udzieli koordynator projektu
pani Joanna Grabowska (tel.0 661180001).

Zadanie III
Kurs na przewóz rzeczy dla 2 osób.
I.

Kurs dla 2 osób.

II. Pożądany termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień 2009r.
Wykonawca w ofercie cenowej poda dokładną datę początku i zakończenia kursu oraz
godzinę i miejsce spotkania uczestników w dniu rozpoczęcia szkolenia.
III. Miejsce realizacji szkolenia: Zduńska Wola lub Sieradz lub Łódź.
1.

Absolwent kursu powinien zdobyć m.in. wiedzę w zakresie:
- przewozu rzeczy
- budowy pojazdu ciężarowego
- przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
- zasad egzaminowania
Minimalna liczba godzin szkolenia: 30 godzin teorii oraz 4 godziny i 35 minut praktyki.

2.

Wykonawca zgłosi do odpowiedniego Ośrodka Ruchu Drogowego absolwentów kursu i
wliczy do kosztów szkolenia cenę opłaty egzaminacyjnej.

3.

Wykonawca przedłoży harmonogram zajęć kursu.

4.

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w dniach zajęć teoretycznych drobny
poczęstunek (np. kawa, herbata, woda mineralna, ciastka lub podobne) oraz dowóz na
szkolenia – w przypadku organizacji szkolenia w Sieradzu.

5.

Wykonawca w cenę kursu wliczy koszt badania psychologicznego oraz badania
lekarskiego, wymaganego przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 125 poz. 1371 ze zm.).

6.

Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia NW należy ująć w koszcie kursu.

7.

Szkolenie winno zakończyć się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczenia
o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień
przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005r., Nr 217,
poz. 1834 ze zm.).

8.

Wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym, oprócz zaświadczenia jak w pkt 7,
wystawi uczestnikom kursu zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu z logo Unii
Europejskiej, EFS, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, nazwą realizatora, nazwą
programu i tytułem projektu.
Wykonawca w ten sam sposób oznaczy także sale, gdzie będą się odbywały zajęcia.

Szczegółowych informacji w tej sprawie po stronie zamawiającego udzieli koordynator projektu
pani Joanna Grabowska (tel.0 661180001).
Zadanie IV
Kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli gazowych dla 4 osób.
I.

Kurs dla 4 osób.

II. Pożądany termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień 2009r.
Wykonawca w ofercie cenowej poda dokładną datę początku i zakończenia kursu oraz
godzinę i miejsce spotkania uczestników w dniu rozpoczęcia szkolenia.

III. Miejsce realizacji szkolenia: Zduńska Wola lub Sieradz lub Łódź.
1.

Absolwent kursu powinien:
uzyskać uprawnienia kierowcy operatora wózków jezdniowych wszystkich typów
(elektryczny, gazowy i spalinowy) oraz uprawnienia do wymiany butli z gazem propan –
butan w wózkach zasilanych gazem oraz zdobyć wiedzę w zakresie:
-

typy stosowanych wózków jezdniowych

-

budowa wózka

-

czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy
wózka

-

czynności kierowcy w czasie pracy wózkami

-

wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

-

wiadomości z zakresu BHP

-

wiadomości o dozorze technicznym

-

wiadomości związane z wymianą butli gazowych

-

wymiana butli gazowych - pokaz Instruktora i samodzielna wymiana przez
Słuchacza

-

praktyczna nauka jazdy wózkiem

Minimalna liczba godzin szkolenia: 52 godz. zajęć teoretycznych i 15 godz. zajęć
praktycznych
2.

Wykonawca przedłoży harmonogram zajęć kursu.

3.

Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w dniach zajęć teoretycznych drobny
poczęstunek (np. kawa, herbata, woda mineralna, ciastka lub podobne).

4.

Wykonawca w cenę kursu wliczy koszt badania psychologicznego oraz badania
lekarskiego.

5.

Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia NW należy ująć w koszcie kursu.

6.

Szkolenie winno zakończyć się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczenia
o jego ukończeniu.

7.

Uczestnik szkolenia otrzyma:
-

dopuszczenie wewnętrzne do obsługi wózka ze zdjęciem

-

zaświadczenie o ukończeniu kursu wzór ministerstwa edukacji narodowej

8.

-

certyfikat na kraje unii europejskiej, w jęz. angielskim oraz w jęz. niemieckim

-

certyfikat bezpiecznej wymiany butli gazowej

Wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym, oprócz zaświadczenia jak w pkt 7,
wystawi uczestnikom kursu zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu z logo Unii
Europejskiej, EFS, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, nazwą realizatora, nazwą
programu i tytułem projektu.
Wykonawca w ten sam sposób oznaczy także sale, gdzie będą się odbywały zajęcia.

Szczegółowych informacji w tej sprawie po stronie zamawiającego udzieli koordynator projektu
pani Joanna Grabowska (tel.0 661180001).

