Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej: 3 Edukacja, Działania 3.3.: Edukacja zawodowa.

Gdańsk, 17.10.2017
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów
przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii B dla pełnoletnich uczniów niżej wymienionych szkół
będących uczestnikami projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji
zawodowej”, przy spełnieniu następujących warunków :
PRAWO JAZDY kategorii B
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miejsce przeprowadzenie zajęć
teoretycznych

Zespół Szkół Morskich w
Gdańsku, ul. Wyzwolenia 8, 80537 Gdańsk
Zespół Szkół Samochodowych ul.
Elbląska 54/64, 80-724 Gdańsk
Zespół Szkół Łączności ul.
Podwale Staromiejskie 51/52,
80-845 Gdańsk
Zespół Szkół Energetycznych ul.
Mikołaja Reja 25, Gdańsk
Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich, ul. Al. Legionów 7,
80-441 Gdańsk
Zespół Szkół Architektury
Krajobrazu Handlowo Usługowych, ul. Czyżewskiego
31, 80-336 Gdańsk
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr
2, ul. Smoleńska 5/7, 80-058
Gdańsk
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1. Zamówienie zostało podzielone na 7 części – zgodnie z powyższa tabelą.
2. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w w/w placówkach oświatowych. Ilość i liczebność
uzależniona będzie od rekrutacji prowadzonej przez Szkolnych Opiekunów Projektu „Gdańsk
Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej”.
3. Sale lekcyjne do zajęć teoretycznych zapewnia Zamawiający.
4. Wykonawca zapewnia miejsce do odbywania zajęć praktycznych.
5. Rekrutacja kursantów leży po stronie Zamawiającego, który dokona podziału na grupy 5-20
osobowe.
6. Materiały dydaktyczne, niezbędne badania lekarskie oraz opłatę za pierwszy egzamin zapewnia
Wykonawca. Przedmiotowe kwoty należy wkalkulować w szacunkową wycenę zamówienia.
7. Prowadzący zajęcia ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników w czasie trwania realizacji
przedmiotu zamówienia.
8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
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9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę i
uczestników podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający nie wyklucza możliwości udziału w szkoleniu osoby niepełnosprawnej.
12. Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące Zleceniobiorcy, w tym:
 Staż pracy 50% kadry instruktorskiej wynosi minimum 5 lat;
 Zapewnienie minimum 2 samochodów na każdą część zamówienia (udokumentowane
dysponowanie pojazdami na cele szkoleniowe);
 Minimum 80% ww pojazdów powinna być takiej samej marki i modelu jak samochody, na
których przeprowadzane są egzaminy przez Ośrodek Ruchu Drogowego (każdy z
Uczestników minimum 80% jazd musi odbyć takim samochodem, na jakim będzie zdawał
egzamin).

Zleceniobiorca zobowiązany jest również do:
 rozpoczęcia zajęć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego o
zebraniu grupy,
 opracowania harmonogramu zajęć grupowych teoretycznych w terminie nie późniejszym niż 7 dni od
otrzymania informacji od Zamawiającego o zebraniu grupy. Harmonogram zawiera nazwę zajęć,
miejsce prowadzenia zajęć wraz z podaniem dokładnego adresu (zawierającego kod pocztowy, nazwę
miejscowości, ulicę, numer domu), terminów, godzin zajęć oraz listę planowanych tematów i wymiar
godzin przeznaczonych na ich realizację oraz imiona i nazwiska trenerów i uczestników. Wszelkie
zmiany terminów realizacji zajęć teoretycznych dokonywane w złożonym i zaakceptowanym
harmonogramie zajęć powinny zostać co najmniej 5 dni przed planowaną zmianą przedstawione
Zamawiającemu, a w przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy najpóźniej
w dniu zaistnienia takiej okoliczności. Wszystkie zmiany dokonywane w harmonogramie wymagają
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i nie spowodują konieczności dokonania zmian Umowy w
formie aneksu. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do bieżącej współpracy i informowania o wszelkich
zmianach harmonogramu zajęć uczestników zajęć.
 bieżącego monitorowania obecności uczestników na zajęciach w celu udokumentowania uczestnictwa
w projekcie. Informacja o nieobecności musi zostać przekazywana Zleceniobiorcy niezwłocznie po
przeprowadzeniu zajęć (najpóźniej następnego dnia roboczego);
 odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją
zajęć, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020;
 przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu
przedmiotu zamówienia;
 zapewnienia uczestnikom kursu dokładnego rozkładu zajęć odpowiadającego harmonogramowi kursu;
 dostarczenia dokumentacji rozliczeniowej tj.: listy obecności z zajęć teoretycznych, kopii karty
kursanta, kopii zaświadczenia o ukończeniu kursu, kopii orzeczenia o braku przeciwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami, kopii opłaty za pierwszy egzamin praktyczny;
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rzetelnego sporządzania i prowadzenia na bieżąco dokumentacji z realizacji przedmiotu zamówienia,
m.in. karty kursanta, listy obecności z zajęć teoretycznych;
przeprowadzenie wśród uczestników ankiet ewaluacyjnych; przygotowanie, rozdanie i zebranie
wypełnionych ankiet i dostarczenie wypełnionych Zamawiającemu. Wykonawca dokona również
analizy ankiet. Dodatkowo w trakcie zajęć Zamawiający może przeprowadzić ankiety ewaluacyjne
dotyczące oceny wykładowców;
umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć;
zapewnienia wykładowców/instruktorów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnych
do prawidłowej realizacji szkolenia/kursu objętego przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia
musi być wykonywany przez osoby spełniające warunki udziału w postępowaniu.
wyznaczenia osób/osoby prowadzącej nadzór nad realizacją umowy oraz do bezpośredniego
kontaktowania się z Zamawiającym;
rzetelnego przygotowywania się do zajęć oraz należytej staranności w wykonywaniu przedmiotu
zamówienia;
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.922);
realizacji zajęć zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn; w szczególności zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na
lata 2014-2020.

