
        Załącznik Nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem  zamówienia jest  usługa  przeprowadzenia  Kursu  spawania

elektrycznego stali nietopliwych elektrodą topliwą w osłonie CO2 – MAG 135 dla

13 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku w ramach realizacji projektu pn.:

„Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku”

współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Priorytet  X  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,  Działanie  10.3  Doskonalenie  zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

1. Uczestnicy kursu: 13 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.

2. Planowany termin kursu: od stycznia do kwietnia 2018r.

3. Realizacja kursu odbywać się będzie na terenie miasta Płocka w dniach i  godzinach

wskazanych przez Zamawiającego, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. 

4. Program  kursu  opracowany  zostanie  przez  Wykonawcę  na  podstawie  wytycznych

Instytutu Spawalnictwa (IS) w Gliwicach.

5. Kurs będzie zakończony egzaminem i wydaniem Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego

Spawacza oraz Książeczki Spawacza według  obowiązującej normy wystawionej przez

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania

oraz zakresem uprawnień.

6. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją kursu, w tym

koszty związane z egzaminem i wydaniem stosownych zaświadczeń. 

7. Osoba prowadząca kurs powinna posiadać doświadczenie  w przeprowadzeniu min.  5

kursów/szkoleń z zakresu spawania metodą MAG 135.

8. Realizacja  kursu  będzie  zgodna  z  warunkami  zawartymi  w  Opisie  przedmiotu

zamówienia oraz Umowie między Wykonawcą a Zamawiającym.

9. Wykonawca realizujący     usługę     w     zakresie     przedmiotu zamówienia     zobowiązany     będzie  

w   s  zczególności     do:  

a) realizacji zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą i przedstawionym harmonogramem,

b) udostępnienia pomieszczeń szkoleniowych spełniających wymagania bhp i ppoż.,

c) zapewnienia właściwych warunków pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz ppoż. w trakcie trwania kursu,

d) przygotowania odpowiednich stanowisk do praktycznej nauki zawodu, wyposażonych

w sprawny sprzęt. Każdy uczestnik kursu będzie miał zapewnione indywidualne sta-

nowisko pracy (1 spawacz = 1 w pełni wyposażone stanowisko),
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e) wyposażenia każdego uczestnika w niezbędną odzież roboczą oraz środki ochrony in-

dywidualnej,

f) prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad realizacją kursu,

g) zapewnienia wykwalifikowanej kadry szkoleniowej – zgodnie ze złożoną ofertą,

h) zapewnienia uczestnikom materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji kursu,

i) systematycznej oceny postępów uczestników kursu,

j) prowadzenia listy obecności na zajęciach z podpisami uczestników kursu (na wzorze

udostępnionym przez Zamawiającego),

k) bieżącego informowania Zamawiającego (w formie elektronicznej - mail) o każdej

nieobecności uczestnika kursu, uchylania się od przystąpienia do zaliczeń, sprawdzia-

nów i nie przystąpienia do zaliczeń – egzaminu,

l) zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości  zamówienia do wysokości

50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1, związanej ze zwiększeniem zakre-

su zamówienia dotyczącym liczby uczestników kursu.
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