Gdańsk 23.01.2018
Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia
CKZiU Nr 1 jako podmiot realizujący projekt „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej
mieszkańców obszaru metropolitalnego I” nr RPPM.05.02.01-22-0010/17 z ramienia Gminy Miasta
Gdańska, zwraca się z prośbą o wycenę roboczogodziny za prowadzenie kursu komputerowego
ECDL BASE dla Uczestników/czek szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych.
Procedura ma na celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na potrzeby projektu
współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego w ramach RPO WP 2014 – 2020. Poddziałanie
5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.
1. Celem kursu jest dostarczenie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej oraz uzyskanie posiadania
kompetencji komputerowych, a tym samym nabycie/ uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, co
daje szansę na podniesienie poziomu aktywności zawodowej.
2. Przedmiot zapytania obejmuje:
Przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL BASE
realizowanego w oparciu o ramy Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ang.
European Computer Driving Licence, ECDL) dla 1 grupy uczestników projektu (śr. 8 -10 osób).
Kurs komputerowy ECDL BASE będzie składać się z 80 godzin, powinien przygotowywać do egzaminu
ECDL BASE i ma obejmować 4 moduły:
a) Podstawy pracy z komputerem (B1) – 16 godzin
b) Podstawy pracy w sieci (B2) - 16 godzin
c) Przetwarzanie tekstów (B3) – 24 godzin
d) Arkusze kalkulacyjne (B4) – 24 godziny
Zakres kursu powinien zapewnić przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego (certyfikacyjnego)
ECDL BASE, który będzie przeprowadzony zgodnie z zasadami administratora standardu ECDL w
Polsce tj. Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Program każdego modułu musi być przygotowany zgodnie z sylabusem opracowanym przez fundację
ECDL, który zawiera szczegółowe wymagania dla danej kwalifikacji w podziale na kategorie, obszar
wiedzy i umiejętności, zadanie.
Kurs odbywać się będzie w formie zajęć praktycznych oraz teoretycznych, w wymiarze 10 spotkań x 8
godzin = 80 godzin/(1 godzina dydaktyczna = 45 minut). Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Nie
dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w formie eksternistycznej.
Realizacja kursu będzie odbywać się w dni robocze, (poniedziałek-piątek), co do zasady w godzinach
8.00 – 16.00, zgodnie z harmonogramem przedstawionym Wykonawcy na min. 3 dni przed
planowanym terminem spotkania. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą uczestników/czek, mogą
to być inne godziny (np. popołudniami lub w weekendy). Terminy i godziny dostosowane będą do
najbardziej pożądanych przez uczestników/czek.
Zamawiający zapewnia (nie jest to przedmiotem zapytania):
a) miejsce realizacji kursu – sale komputerowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego Nr w Gdańsku lub Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdańsku.
b) catering,
c) materiały dydaktyczno-szkoleniowe,
d) organizację egzaminu.
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Kurs komputerowy ECDL BASE zakończony jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, spełniając
warunki uznania kwalifikacji zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” pt. „Podstawowe
informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego”.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) opracowania programu kursu w którym zawarty będzie zakres tematyczny oraz godzinowy
zajęć, opis efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności, kompetencji
społecznych;
b) prowadzenia kursu zgodnie z opracowanym programem;
c) prowadzenia dokumentacji kursu, przygotowanej wg. wzorów Zamawiającego tj.
 Dziennika zajęć zawierającego m.in. listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć
edukacyjnych;
 rozdania i zebrania ankiet oceniających jakość i przydatność kursu
 przygotowania protokołu na zakończenie kursu.
d) bieżącej współpracy i informowania o wszelkich zmianach harmonogramu zajęć uczestnika
zajęć;
e) bieżącego monitorowania obecności uczestników na zajęciach;
f) przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
g) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych.
4. Wykonawca musi spełniać następujące wymagania:
a) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie kompetencji cyfrowych jako trener;
b) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzonej działalności
jest krótszy – w tym okresie posiadał doświadczenie z zakresu prowadzenia kursów/szkoleń
grupowych w obszarze ECDL;
c) posiada wiedzę z zakresu przedmiotu zamówienia, umożliwiającą przeprowadzenie danego
wsparcia.
Wycenę wg poniższego wzoru proszę przesłać odesłać na adres mailowy 30plus@ckziu1.gda.pl
do dnia 25.01.2018r. W razie pytań proszę o kontakt pod numer 883 989 462.
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