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Załącznik do Ogłoszenia 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

ROZDZIAŁ I. FORMA OFERTY 

 

1. Na ofertę składają się: wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do Instrukcji oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) 

zgodnie z Rozdziałem IV Instrukcji. 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami Instrukcji. 

3. Oferta musi być sporządzona na piśmie, czytelnie, w języku polskim. 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 

innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.  

5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których 

Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę na całość lub poszczególne części.  

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość 

części zamówienia. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: Gmina 

Miasto Szczecin – Zespół Szkół Nr 4, ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin, sekretariat szkoły, 

"oferta na zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Czas na zawodowców – wzrost 

jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” 
10. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 9, zamawiający nie będzie 

ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. 

11. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 

12. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona 

13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych( Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.). 

 

ROZDZIAŁ II. OFERTY WSPÓLNE 

 

1. Wykonawcy mogą składać oferty wspólne. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 należy dołączyć do oferty. 

4. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.  

5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

został określony w Rozdziale IV Instrukcji. 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia  

i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5. 

7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli 

obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 

realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację 

zamówienia. 
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ROZDZIAŁ III. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może jako tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzec ceny oferty oraz innych 

elementów, które będą stanowiły treść zawartej umowy, ponieważ zawarta umowa będzie jawna i będzie 

podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

2. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje 

stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)”. 

3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 

udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający 

informuje, że: 

 1)  administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) 

również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym 

postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin –Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie,              

ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin. tel. 91 852 20 93, e-mail: iod@spnt.pl 

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin –Zespół Szkół Nr4 im. 

Armii Krajowej w Szczecinie, ul Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin. tel. 91 8522093, e-mail: iod@spnt.pl 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, 

4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy oraz umowy dofinansowania 

(jeżeli dotyczy), 

5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: - przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały czas trwania umowy i okres jej 

rozliczania -jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata; - przez okres, o którym mowa w 

art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art.140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 

17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE; 

-do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji -w zakresie określonym w przepisach o 

archiwizacji, 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO, 

8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na 

celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników);  
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie 

żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych 

zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO. 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. WYMAGANE W OFERCIE 

DOKUMENTY 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów: 

a) jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 

prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia 

kierowców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5.01.2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 

2016r. poz. 627. Z póź. zm.) i posiada uprawnienia do realizacji kursów prawa jazdy kat. B – dot. 

części III zamówienia. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden  

z wykonawców w całości. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej: 

- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe 

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

Dla części II 

Dysponuje lub będzie dysponował pracownią komputerową, w której znajduje się co najmniej 5 

stanowisk komputerowych wyposażonych w program Symfonia, położoną na terenie miasta 

Szczecina  

 Dla części III  

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 

jedną usługę polegającą na organizacji kursu na prawo jazdy kat. B (część praktyczna i teoretyczna) 

dla co najmniej 6 osób. 

W przypadku składania oferty wspólnej warunek ma spełnić co najmniej jeden z wykonawców w 

całości. 

      WYKONAWCA MUSI SAMODZIELNIE SPEŁNIAĆ WARUNKI UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA SIĘ 

POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH. 
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 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

2. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu:  

1) Oświadczenie o dysponowaniu pracownią komputerową w której znajduje się co najmniej 5 

stanowisk komputerowych wyposażonych w program Symfonia, położona na terenie miasta 

Szczecina, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji. – tylko jeżeli wykonawca składa ofertę na 

część II zamówienia 

 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

2) Oświadczenie  o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek 

szkolenia kierowców prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia 

ośrodka szkolenia kierowców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących 

pojazdami  (Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późn. Zm.) i posiada uprawnienia do realizacji kursów prawa 

jazdy kat. B według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji -  tylko jeżeli wykonawca 

składa ofertę na część III zamówienia. 

 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

3) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z 

podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji  - tylko jeżeli wykonawca składa 

ofertę na część III zamówienia. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. 

 

3. Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych w ofercie: 

 

1) Formularz oferty - według wzoru stanowiącego  załącznik nr 1 do Instrukcji, 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów 

określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji; 

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

3) Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji. 

           W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie. 

 Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed terminem składania ofert. 

 

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 
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5) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 lub  

w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział II pkt 3) Instrukcji; 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

 

4. Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 2 lub 3ppkt 2-5, 

dokumenty lub oświadczenia te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia lub 

poprawienia  

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

5. W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oferty wykonawcy (w tym złożonych oświadczeń i dokumentów). 

6. Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym złożone zostały 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

ROZDZIAŁ V. OCENA OFERT. ODRZUCENIE OFERTY. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający może poprawić w treści oferty następujące omyłki: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Instrukcją, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty. 

2. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: 

1) Cena – 100 %, obliczona w sposób podany w ogłoszeniu. 

3. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy jeżeli zawiera rażącą niską cenę tj. jest niższa od 

szacunkowej wartości zamówienia o więcej niż 30%. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w sytuacji, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia lub Instrukcji; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5) wykonawca nie spełnia lub nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

6) wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania lub nie złoży oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia. 

5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w szczególności 

jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 

7. Zamawiający poinformuje wykonawców o wyborze oferty, w sposób określony w Rozdziale VI. 

 

 

ROZDZIAŁ VI. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA I INSTRUKCJI ORAZ SPOSÓB 

POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 
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1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w godzinach od 

7:00 do 15:00. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, 

z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą e-maila, przy przekazywaniu następujących 

dokumentów: 

1) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści Ogłoszenia lub Instrukcji, 

2) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia oferty i odpowiedź wykonawcy, 

3) wezwanie wykonawcy do uzupełnienia oferty, 

4) informacja o wyborze oferty, 

5) inna korespondencja kierowana przez zamawiającego do wykonawców. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że 

wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od 

ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.  

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być 

sporządzone w języku polskim. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub Instrukcji. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynie do zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Instrukcji lub Ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 6, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w         

pkt 6. 

9. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

Ogłoszenia lub Instrukcji. Dokonaną zmianę treści zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 

ROZDZIAŁ VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę oferty w „Formularzu oferty” – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

Instrukcji dla Wykonawcy. 

2. Wykonawca w formularzu ofert podaje łączną cenę brutto za przeprowadzenie szkolenia dla wskazanej 

liczby osób za cały okres realizacji zamówienia dla każdej części odrębnie. Cena oferty powinna 

obejmować wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązkami 

określonymi w OPZ i umowie. 

3. Cena oferty musi obejmować: 

1) wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia określone w Ogłoszeniu i Instrukcji;  

2) inne koszty, które wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta 

będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

 

ROZDZIAŁ VIII. ZAWARCIE UMOWY 

 

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do  Instrukcji 

dla Wykonawcy. 
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2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej. 

3. Przed podpisaniem umowy, wykonawca/y którego/ych oferta/y zostanie/ą uznana/e za 

najkorzystniejszą/e, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu: 

1) wykazu osób (wykładowców/trenerów) przewidzianych do realizacji kursu/szkolenia. Wykaz osób 

przewidzianych do realizacji szkolenia musi uwzględniać w szczególności imię i nazwisko tych 

osób, zakres czynności, jakie będą wykonywały (tj. zakres tematyczny, które wskazana osoba będzie 

omawiała na szkoleniu), a także ich kwalifikacje i doświadczenie. Na żądanie, wykonawca 

zobowiązany będzie niezwłocznie do potwierdzenia posiadania przez osoby kwalifikacji i 

doświadczenia wymaganych przez zamawiającego, poprzez przedstawienie stosownych 

dokumentów tych osób, np. CV, dyplomy, zaświadczenia, itp. 

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia i kompetencje do 

prowadzenia kursów/szkoleń. 

 

ROZDZIAŁ IX. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Przedmiotem zamówienia jest zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych. Kod CPV: 80000000-4 – 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie : 

1. kursu doradztwa zawodowego, 

2. kursu obsługi finansowo – księgowej, 

3. kursu prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem 

dla młodzieży szkolnej. Zamawiającego w latach 2017 – 2020, biorących udział w projekcie pn. „Czas na 

zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” – „RPZP.08.07.00 Wsparcie 

szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” po zmianach do projektu 

zaakceptowanych w styczniu 2020r. 

Szkolenia/kursy muszą odbyć się w mieście Szczecin, woj. Zachodniopomorskie.  

 

 

1. Część I.  Szkolenie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego  

1) Nazwa szkolenia „Doradztwo edukacyjno-zawodowe” 

2) Cel szkolenia – Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów 

regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie poprzez podniesienie umiejętności 

oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zamawiającego. 100% uczniów 

biorących udział w projekcie objętych zostanie doradztwem edukacyjno-zawodowym 

obejmującym ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji 

osobowych do wykonania poszczególnych zawodów, planowanie ścieżki kariery zawodowej, 

ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

3) Ze względów organizacji pracy szkoły zadanie winno być realizowane przez zespół składający się 

z minimum 2 doradców. Zapewni to sprawną realizację zajęć i zwiększy zaangażowanie 

uczniów. 

4) Szczegółowe cele szkolenia to: 

 przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz 

opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej, 

 określenie diagnozy potrzeb dla każdego uczestnika, uwzględniając jego sytuację życiową,       

jego możliwości psychofizyczne, potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego, 

 przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak bezrobocie, problemy 

zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej, 

 przygotowanie ucznia do roli pracownika, 

 przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) – standardy krajowe i 

międzynarodowe 
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 przygotowanie do rozmowy o pracę, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, mowa ciała, 

autoprezentacja, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości w miejscu pracy, 

 zasady job coashingu 

 wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny  

i zawodowy ucznia. 

5)   Forma szkolenia : 

    - teoretyczna, zajęcia w grupach oraz indywidualne 

             Liczba uczestników:  

22 osoby – dopuszcza się utworzenie dwóch grup po 11 osób 

  Liczba godzin: 

          144 godziny, w tym: 

          6 godz. doradztwa grupowego dla każdej z grup + 6 godz. doradztwa indywidualnego na 

każdego z 22   uczestników 

   6) Grupa docelowa 

uczestnikami szkolenia są uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie, chcący zdobyć dodatkowe 

kwalifikacje. 

            7) Zapewnienie szkoleniowców 

Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, której powierzy realizację 

przedmiotu zamówienia – szkoleń z doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

Wymagania wobec kadry szkoleniowej: 

 dyplom magistra z zakresu doradztwa zawodowego, lub dyplomem ukończonych studiów 

podyplomowych lub zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych. 

 Przynajmniej jeden z doradców zawodowych prowadzący zajęcia powinien posiadać dyplom 

ukończenia studiów w zakresie zarządzania biznesem. 

       8) Program szkolenia 

1) Przygotowanie przez Wykonawcę szczegółowych z rozpisaniem na godziny programów 

szkoleń/kursów i dostarczenie ich na 3 dni robocze przed realizacją zamówienia do akceptacji 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych 

dokumentów; 

2) Programy szkoleń/kursów powinny zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych 

szkoleń/kursów z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkoleń powinien 

zawierać również informacje dotyczące wiedzy i umiejętności jakie zdobędą uczestnicy po 

zakończeniu danego szkolenia/kursu, a w szczególności: 

 systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

 wskazywanie uczniom źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, 

ogólnokrajowym, europejskim na temat:  

• rynku pracy,  

• trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 

• wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych dziedzinach 

zawodowych, 

                 - udzielania indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom, 

                 - wzbogacania warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo 

itp.), 

                 - współpraca z instytucjami wspierającymi i zajmującymi się doradztwem zawodowym itp. 

3) Wykonawca wystawi  uczestnikom  szkolenia/kursu certyfikaty/zaświadczenia/świadectwa 

ukończenia kursu i zdobytych kwalifikacji 

 

9)  Czas trwania i miejsce szkolenia 

a) Miejsce przeprowadzenia szkolenia: sale dydaktyczne Zamawiającego wyposażone  

w projektor multimedialny  – Zespół Szkół Nr 4, ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin; 

b)  Czas: 

- 60 dni od dnia podpisania umownie lecz nie dłużej niż do 15 maja 2020r. 
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c) Zamawiający wymaga aby szkolenia/kursy odbywały się między godz. 12:00 i trwały najpóźniej do 

godz. 18
00

 w dniach od poniedziałku do piątku oraz w soboty od godz. 9:00 do godz. 15:00 . 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w inne dni wolne np. ferie, po uzyskaniu zgody 

koordynatora projektu. 

d)  Wymiar godzin szkolenia na jednego uczestnika: 6 godz. szkolenia grupowego dla każdej z grup i 

6 godz. szkolenia indywidualnego na każdego z 22 uczestników; 

e) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowych z rozpisaniem na dni  

i godziny harmonogramów szkoleń/kursów poszczególnych grup i dostarczenie ich na co najmniej 5  

dni robocze przed realizacją zamówienia – szkolenia/kursu do akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów; 

f)  Harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca realizacji danego 

szkolenia/kursu. Harmonogram powinien zostać wydrukowany i rozdany uczestnikom szkolenia/kursu 

na pierwszych zajęciach; 

10)  Dokumentowanie przebiegu szkolenia/kursu przez Wykonawcę: 

a) przygotowanie programu szkolenia/kursu w formie zajęć teoretycznych zgodnie  

z tematyką i oczekiwanymi rezultatami; 

b) przygotowanie materiałów szkoleniowych do użytku w trakcie szkolenia/kursu; 

c) sporządzenie wykazu uczestników szkolenia/kursu, którzy zgłosili się na szkolenie  

w dniu jego rozpoczęcia i przekazanie go niezwłocznie Zamawiającemu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: kacala.a@zs4.nazwa.pl  oraz zs4@miasto.szczecin.pl; 

d) prowadzenie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego imienną listę obecności, wymiar 

godzin i temat zajęć edukacyjnych oraz podpis prowadzącego zajęcia; 

e) wydanie certyfikatów/zaświadczeń/świadectw o ukończeniu szkolenia/kursu; 

f) sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji; 

g) po zakończeniu szkolenia/kursu szkoleniowiec jest zobowiązany rozdać uczestnikom 

ankiety ewaluacyjne (przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego) oraz zadbać by 

zostały one wypełnione przez uczestników szkolenia; 

 

11) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę i doświadczenie  

w prowadzeniu szkolenia/kursu; 

b) merytorycznego przygotowania i wydrukowania kompletu materiałów szkoleniowych dla 

każdego uczestnika w wersji papierowej tj. wzór CV, listu motywacyjnego, test zawodowy, 

indywidualny plan działania, formularz ilustrujący profil zawodowy ucznia, niezbędnych do 

przeprowadzenia zajęć teoretycznych, które po zakończeniu zajęć przejdą na własność . 

c) ubezpieczenia uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz w drodze do miejsca 

świadczenia usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez 

Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej 

oraz kserokopie potwierdzenia zapłaty za ubezpieczenie. 

d) Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przez  Zamawiającego lub inny 

uprawniony podmiot w zakresie realizacji umowy oraz udostępnienia kontrolującym wglądu 

do dokumentów. Wymóg ten dotyczy okresu do 31 grudnia 2020r. 

e) Wykonawca zobowiązuję się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 

nr 101, poz. 926  późn. zm.) podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

12) Oznakowanie. 

Pomieszczenia i materiały szkoleniowe zapewnione przez Wykonawcę podczas szkolenia/kursu muszą 

być przed rozpoczęciem szkolenia/kursu odpowiednio przez niego oznakowane. Oznakowanie polegać 

będzie w szczególności na umieszczeniu plakatów o dofinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.7 Wsparcie 

szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 
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zawodowym w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wszystkie dokumenty stworzone na potrzeby 

szkolenia/kursu(zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu, listy obecności, prezentacje i inne 

materiały wykorzystywane na potrzeby szkolenia/kursu) zostaną oznakowane przez Wykonawcę 

zgodnie z podanym przez Zamawiającego wzorem listownika stanowiącym załącznik nr 6a lub 6b do 

Instrukcji dla Wykonawców. Jeżeli nie ma możliwości do zamieszczenia odpowiedniej informacji na 

wydawanych zaświadczeniach/certyfikatach/świadectwach, logotypy oraz informacja o 

współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że 

szkolenie/kurs był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu społecznego. Wzory wydawanych zaświadczeń Wykonawca powinien uzgodnić z 

Zamawiającym. 

 

2. Część II.  Szkolenie w zakresie obsługi finansowo - księgowej  

1)  Nazwa szkolenia „kurs obsługi finansowo - księgowej” 

2) Cel szkolenia – przygotowanie uczniów do efektywnego wykonywania pracy w obszarze 

finansowo – księgowym. Wykonywanie pracy na stanowisku spedytora w zakresie realizowania 

zadań finansowo – księgowych i magazynowych. Pozyskiwanie wiedzy i umiejętności w zakresie 

obsługi programu Symfonia i zdobycia tytułu fakturzysty/fakturzystki. Wzrost efektywności 

kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające 

szanse na zatrudnienie poprzez podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych 

przez uczniów Zamawiającego. kwalifikacji zawodowych. 

         4)   Forma szkolenia : 

    - teoretyczna i praktyczna 

             Liczba uczestników:  

20 osób – dopuszcza się utworzenie dwóch grup. 

  Liczba godzin: 

          100 godziny, w tym: 

          - 55 godz.  – teorii  

          - 45 godz. – praktyki (zajęcia komputerowe na programie Symfonia) 

5) Program kursu : 

    a) Wprowadzenie do zagadnień ekonomiczno – rachunkowych (10h): 

 - etapy zakładania działalności gospodarczej, 

 - forma organizacyjno – prawna przedsiębiorstwa, 

 - ustawa o rachunkowości, 

 - podatki w działalności gospodarczej, 

 - zasady rachunkowości w praktyce 

  b) obszar księgowy (20h) 

 - faktury, 

- rozrachunki z kontrahentami, 

- rozrachunki publicznoprawne np. z Urzędem skarbowym 

- rozrachunki z tyt. umów cywilnoprawnych, 

- delegacje pracownicze, 

- używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 

 c) Zasady gospodarki magazynowej: 

- systemy magazynowe, 

- dokumentacja magazynowa, 

- inwentaryzacja magazynu (metody, terminy) 

d) Zajęcia praktyczne na programie Symfonia (45h) 

 - ewidencja operacji gospodarczych od podstaw 

 - faktury i dokumentacja magazynowa ( Wz, Pz, itp.) 

 - tworzenie raportów, 

- generowanie dokumentacji do ZUS, US 

Kurs zakończony będzie egzaminem. 
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6) Grupa docelowa 

uczestnikami szkolenia są uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie, chcący zdobyć dodatkowe 

kwalifikacje. 

          7) Zapewnienie szkoleniowców 

Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, której powierzy realizację 

przedmiotu zamówienia – kurs finansowo - księgowy.  

    8) Program szkolenia 

- Przygotowanie przez Wykonawcę szczegółowych z rozpisaniem na godziny programów 

szkoleń/kursów i dostarczenie ich na 3 dni robocze przed realizacją zamówienia do akceptacji 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych 

dokumentów; 

- Programy szkoleń/kursów powinny zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych 

szkoleń/kursów z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkoleń powinien 

zawierać również informacje dotyczące wiedzy i umiejętności jakie zdobędą uczestnicy po 

zakończeniu danego szkolenia/kursu 

                    - Wykonawca wystawi  uczestnikom  szkolenia/kursu certyfikaty/zaświadczenia/świadectwa 

ukończenia kursu i zdobytych kwalifikacji 

 

9)  Czas trwania i miejsce szkolenia 

a) Miejsce przeprowadzenia szkolenia: część teoretyczna  sale dydaktyczne Zamawiającego 

wyposażone w projektor multimedialny  – Zespół Szkół Nr 4, ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin. 

Część praktyczna podzielona na 4 moduły siedziba Wykonawcy lub miejsce przez niego wyznaczone 

znajdujące się na terenie miasta Szczecina – pracownia komputerowa w której znajdują się co 

najmniej 5 stanowisk komputerowych wyposażonych w program Symfonia.  

b)  Czas: 

- 120 dni od dnia podpisania umownie lecz nie dłużej niż do 31.07.2020r. 

c) Zamawiający wymaga aby szkolenia/kursy odbywały się między godz. 12:00 i trwały najpóźniej do 

godz. 18
00

 w dniach od poniedziałku do piątku oraz w soboty od godz. 9:00 do godz. 15:00 . 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w inne dni wolne np. ferie, po uzyskaniu zgody 

koordynatora projektu. 

d) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowych z rozpisaniem na dni  

i godziny harmonogramów szkoleń/kursów poszczególnych grup i dostarczenie ich na co najmniej 5  

dni robocze przed realizacją zamówienia – szkolenia/kursu do akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów; 

e)  Harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca realizacji danego 

szkolenia/kursu. Harmonogram powinien zostać wydrukowany i rozdany uczestnikom szkolenia/kursu 

na pierwszych zajęciach; 

10)  Dokumentowanie przebiegu szkolenia/kursu przez Wykonawcę: 

a) przygotowanie programu szkolenia/kursu w formie zajęć teoretycznych zgodnie  

z tematyką i oczekiwanymi rezultatami; 

b) przygotowanie materiałów szkoleniowych do użytku w trakcie szkolenia/kursu; 

c) sporządzenie wykazu uczestników szkolenia/kursu, którzy zgłosili się na szkolenie  

w dniu jego rozpoczęcia i przekazanie go niezwłocznie Zamawiającemu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: kacala.a@zs4.nazwa.pl  oraz zs4@miasto.szczecin.pl; 

d) prowadzenie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego imienną listę obecności, wymiar 

godzin i temat zajęć edukacyjnych oraz podpis prowadzącego zajęcia; 

e) wydanie certyfikatów/zaświadczeń/świadectw o ukończeniu szkolenia/kursu; 

f) sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji; 

g) po zakończeniu szkolenia/kursu szkoleniowiec jest zobowiązany rozdać uczestnikom 

ankiety ewaluacyjne (przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego) oraz zadbać by 

zostały one wypełnione przez uczestników szkolenia; 

 

 

mailto:kacala.a@zs4.nazwa.pl
mailto:zs4@miasto.szczecin.pl


 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób 

dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
Nazwa projektu: „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” 

Nr projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16  

Nr Umowy o dofinansowanie realizacji projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16-00 z dn.27.12.2016 r. 
 

11) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę i doświadczenie  

w prowadzeniu szkolenia/kursu; 

b) ubezpieczenia uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz w drodze do miejsca 

świadczenia usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez 

Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej 

oraz kserokopie potwierdzenia zapłaty za ubezpieczenie. 

c) Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przez  Zamawiającego lub inny 

uprawniony podmiot w zakresie realizacji umowy oraz udostępnienia kontrolującym wglądu 

do dokumentów. Wymóg ten dotyczy okresu do 31 grudnia 2020r. 

d) Wykonawca zobowiązuję się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 

nr 101, poz. 926  późn. zm.) podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

12) Oznakowanie. 

Pomieszczenia i materiały szkoleniowe zapewnione przez Wykonawcę podczas szkolenia/kursu muszą 

być przed rozpoczęciem szkolenia/kursu odpowiednio przez niego oznakowane. Oznakowanie polegać 

będzie w szczególności na umieszczeniu plakatów o dofinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.7 Wsparcie 

szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wszystkie dokumenty stworzone na potrzeby 

szkolenia/kursu(zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu, listy obecności, prezentacje i inne 

materiały wykorzystywane na potrzeby szkolenia/kursu) zostaną oznakowane przez Wykonawcę 

zgodnie z podanym przez Zamawiającego wzorem listownika stanowiącym załącznik nr 6a lub 6b do 

Instrukcji dla Wykonawców. Jeżeli nie ma możliwości do zamieszczenia odpowiedniej informacji na 

wydawanych zaświadczeniach/certyfikatach/świadectwach, logotypy oraz informacja o 

współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że 

szkolenie/kurs był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu społecznego. Wzory wydawanych zaświadczeń Wykonawca powinien uzgodnić z 

Zamawiającym. 

 

3. Część III.  Kurs prawa jazdy wraz z egzaminem kat. B   

1) Nazwa szkolenia „kurs prawa jazdy” 

2) Cel szkolenia – Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów 

regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie poprzez podniesienie umiejętności 

oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zamawiającego. Przygotowanie 

uczestników do uzyskania kwalifikacji do prowadzenia samochodów osobowych raz dostawczych 

o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. Holowanie przyczepy lekkiej masa nie przekraczająca 

750kg, lub cięższej pod warunkiem że masa zestawu samochód + przyczepa nie przekroczy 3,5 

tony, a masa przyczepy nie przekroczy masy pojazdu. Ponadto kategoria prawa jazdy B uprawnia 

do kierowania traktorem i pojazdem wolnobieżnym. 

3)   Forma szkolenia : 

    - teoretyczna i praktyczna 

             Liczba uczestników:  

20 osób 

  Liczba godzin: 

          30godz. – teorii, w tym 4 h pierwszej pomocy 

          30godz. -  jazdy praktycznej 

   4) Grupa docelowa 

uczestnikami szkolenia są uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie, chcący zdobyć dodatkowe 

kwalifikacje. 
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 5) Zapewnienie szkoleniowców 

Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą. Zgodnie z ustawą o 

kierujących pojazdami (Dz.U. 2019 poz. 509 z późn. zm.). Instruktorzy nie mogą być karani za 

przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przeciwko wiarygodności 

dokumentów. Obowiązkowo muszą być wpisani do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Nie ma 

obowiązku prowadzenia szkoleń przez jedną i tą samą osobę dla wszystkich grup. 

       6) Program szkolenia 

- Przygotowanie przez Wykonawcę szczegółowych z rozpisaniem na godziny programów 

szkoleń/kursów i dostarczenie ich na 3 dni robocze przed realizacją zamówienia do akceptacji 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych 

dokumentów; 

- Programy szkoleń/kursów powinny zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych 

szkoleń/kursów z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkoleń powinien 

zawierać również informacje dotyczące wiedzy i umiejętności jakie zdobędą uczestnicy po 

zakończeniu danego szkolenia/kursu. 

                   -  Wykonawca wystawi  uczestnikom  szkolenia/kursu certyfikaty/zaświadczenia/świadectwa   

ukończenia kursu i zdobytych kwalifikacji oraz zagwarantuje przystąpienie do egzaminu 

państwowego w części teoretycznej i praktycznej (jazda) poprzez zgłoszenie grupy lub 

poszczególnych uczestników kursu na egzamin państwowy do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego. Każdy uczestnik kursu ma jedną możliwość przystąpienia do egzaminu 

państwowego teoretycznego i praktycznego (jazdy). 

 

7)  Czas trwania i miejsce szkolenia 

a) Miejsce przeprowadzenia szkolenia: ośrodek zewnętrzny – sale szkoleniowe Wykonawcy 

wyposażone w odpowiedni sprzęt potrzebny do przeprowadzenia kursu oraz samochody osobowe do 

nauki jazdy takiej samej marki jak w ośrodku egzaminacyjnym. Sale i plac manewrowy muszą 

znajdować się na terenie miasta Szczecina 

b)  Czas: 

- 150 dni od dnia podpisania umownie lecz nie dłużej niż do 10 września 2020r. 

c) Zamawiający wymaga aby szkolenia/kursy odbywały się między godz. 12:00 i trwały najpóźniej do 

godz. 18
00

 w dniach od poniedziałku do piątku oraz w soboty od godz. 9:00 do godz. 15:00 . 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w inne dni wolne np. ferie, po uzyskaniu zgody 

koordynatora projektu. Część praktyczną (jazdy) ustala się bezpośrednio z uczestnikiem kursu. 

d)  Wymiar godzin szkolenia na jednego uczestnika: 30 godz. szkolenia grupowego i 30 godz. 

praktyki (jazdy); 

e) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowych z rozpisaniem na dni  

i godziny harmonogramów szkoleń/kursów poszczególnych grup i dostarczenie ich na co najmniej 5  

dni robocze przed realizacją zamówienia – szkolenia/kursu do akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów; 

f)  Harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca realizacji danego 

szkolenia/kursu. Harmonogram powinien zostać wydrukowany i rozdany uczestnikom szkolenia/kursu 

na pierwszych zajęciach; 

8)  Dokumentowanie przebiegu szkolenia/kursu przez Wykonawcę: 

a) przygotowanie programu szkolenia/kursu w formie zajęć teoretycznych zgodnie  

z tematyką i oczekiwanymi rezultatami; 

b) przeprowadzenie szkolenia; 

c) przygotowanie materiałów szkoleniowych do użytku w trakcie szkolenia/kursu; 

d) sporządzenie wykazu uczestników szkolenia/kursu, którzy zgłosili się na szkolenie  

w dniu jego rozpoczęcia i przekazanie go niezwłocznie Zamawiającemu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: kacala.a@zs4.nazwa.pl  oraz zs4@miasto.szczecin.pl; 

e) prowadzenie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego imienną listę obecności, wymiar 

godzin i temat zajęć edukacyjnych oraz podpis prowadzącego zajęcia; 

f) wydanie certyfikatów/zaświadczeń/świadectw o ukończeniu szkolenia/kursu; 

g) sporządzenie protokołu z egzaminu końcowego; 

mailto:kacala.a@zs4.nazwa.pl
mailto:zs4@miasto.szczecin.pl
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h) sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji; 

i) po zakończeniu szkolenia/kursu szkoleniowiec jest zobowiązany rozdać uczestnikom 

ankiety ewaluacyjne (przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego) oraz zadbać by 

zostały one wypełnione przez uczestników szkolenia; 

j) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich oryginałów dokumentów 

Zamawiającemu, potwierdzających realizację szkolenia/kursu, o których mowa powyżej. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę i doświadczenie  

w prowadzeniu szkolenia/kursu; 

b) merytorycznego przygotowania i wydrukowania kompletu materiałów szkoleniowych dla 

każdego uczestnika w wersji papierowej tj. niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 

teoretycznych, które po zakończeniu zajęć przejdą na własność . 

c) zorganizowanie i opłacenie badań lekarskich 

d) opłacenia egzaminu zewnętrznego w części teoretycznej i praktycznej oraz koordynowania 

etapów ww. egzaminów (poinformowanie uczestnika o terminie egzaminu, dopilnowanie 

wydania przez instytucję egzaminującą wymaganych dokumentów uprawniających 

uczestników szkolenia/kursu do otrzymania prawa jazdy po zdanym egzaminie) w 

przypadku szkolenia/kursu wymagającego posiadania uprawnień państwowych. Koszty 

egzaminów zewnętrznych ponosi Wykonawca. Każdy uczestnik szkolenia/kursu ma 

możliwość jednego podejścia do egzaminu zewnętrznego w ramach projektu. 

e) ubezpieczenia uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz w drodze do miejsca 

świadczenia usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez 

Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej 

oraz kserokopie potwierdzenia zapłaty za ubezpieczenie. 

f) zapewnienie dostępu w trakcie szkolenia /kursu do urządzeń będących przedmiotem 

kursu/szkolenia. 

g) zapewnienie narzędzi i materiałów dla każdego uczestnika niezbędnych do wykonywania 

zajęć praktycznych 

h) zapewnienie zaplecza sanitarnego (łazienka, WC0 oraz szatni/wieszaków na ubrania podczas 

każdego dnia szkolenia,. 

i) wykonawca zobowiązuję się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 

nr 101, poz. 926  późn. zm.) podczas wykonywania przedmiotu umowy. 

10) Oznakowanie. 

Pomieszczenia i materiały szkoleniowe zapewnione przez Wykonawcę podczas szkolenia/kursu muszą 

być przed rozpoczęciem szkolenia/kursu odpowiednio przez niego oznakowane. Oznakowanie polegać 

będzie w szczególności na umieszczeniu plakatów o dofinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.7 Wsparcie 

szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wszystkie dokumenty stworzone na potrzeby 

szkolenia/kursu(zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu, listy obecności, prezentacje i inne 

materiały wykorzystywane na potrzeby szkolenia/kursu) zostaną oznakowane przez Wykonawcę 

zgodnie z podanym przez Zamawiającego wzorem listownika stanowiącym załącznik nr 6a lub 6b do 

Instrukcji dla Wykonawców. Jeżeli nie ma możliwości do zamieszczenia odpowiedniej informacji na 

wydawanych zaświadczeniach/certyfikatach/świadectwach, logotypy oraz informacja o 

współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że 

szkolenie/kurs był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu społecznego. Wzory wydawanych zaświadczeń Wykonawca powinien uzgodnić z 

Zamawiającym. 
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