
                                                    
 

 
 

 

 
 
Załącznik 1 do wyceny - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiot zamówienia  

 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2012-2014 zajęć wyrównawczych z j.angielskiego dla 2 grup 
uczniów Zespołu Szkól w Czudcu. 
 
Każde w wymiarze 30h na grupę, dla uczniów technikum i szkoły zawodowej w ZS w Czudcu, wg szczegółowego 
programu nauczania stanowiącego załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (Zamawiający zastrzega możliwość 
zmian w programie, jednakże zakres tematyczny zawsze będzie obejmował poziom gimnazjum, technikum/szkoły 
zawodowej z danego przedmiotu). 
 
Celem zajęć wyrównawczych jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających uczniom zdanie egzaminu 
maturalnego oraz nabycie kompetencji językowych niezbędnych do podstawowego porozumiewania się w języku 
angielskim, a przez to podniesienie kwalifikacji i zdolności do przyszłego zatrudnienia. 

Czas trwania zajęć: 30h/grupę (15h w semestrze) 
 
Metoda szkolenia: warsztatowa 

Liczba uczestników: każda grupa ok. 8 osób; Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników 
szkolenia. 
 
Liczba grup zajęć wyrównawczych:  

• 2 grup zajęć wyrównawczych z języka angielskiego (jedna w roku szkolnym 2012/13, jedna w roku 
szkolnym 2013/14),  

 

Materiały szkoleniowe: 
Każdy uczestnik zajęć wyrównawczych otrzyma od Wykonawcy materiały szkoleniowe (min. 30 stron wydruku, format 
A4, trwale spięte np. bindowane). Materiały mają być zgodne z programem nauczania w szkole podnagimnazjalnej, 
poszerzające i przygotowujące do matury. 
Opracowane materiały szkoleniowe mają być dostarczone Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia zawarcia 
umowy. Materiały mają być oznaczone logotypami zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi wydatkowania 
środków w ramach POKL. Wykonawca przekaże dodatkowo jeden  egzemplarz materiałów szkoleniowych do 
dokumentacji projektowej Zamawiającego. 
Materiały szkoleniowe powinny być rozdane uczestnikom szkolenia w pierwszym dniu zajęć za potwierdzeniem 
odbioru (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego). 
Do materiałów szkoleniowych oprócz wydrukowanych materiałów szkoleniowych opisanych powyżej należy 
każdemu uczniowi zagwarantować : długopis + notatnik/zeszyt 32k  zawierający wizualizację zgodnie z 
zgodnie z wytycznymi POKL 
 
Pomoce dydaktyczne: 
Każdy uczestnik zajęć otrzyma od Wykonawcy podręcznik lub zbiór zadań/ćwiczenia zgodne z tematyką i poziomem 
zajęć wyrównawczych. 
 
 
 



                                                    
 

 
 

 

Termin realizacji usługi:   
W roku szkolnym  2012/13: zajęcia będą realizowane w terminie październik/listopad 2012 – czerwiec 2013 
W roku szkolnym  2013/14: zajęcia będą realizowane w terminie wrzesień/październik 2013 – czerwiec 2014 
 
 
 
Realizacja usługi: 
Zamawiający planuje organizację zajęć wyrównawczych w dni powszednie po lub przed zajęciami dydaktycznymi 
przewidzianymi w planie lekcji. Zajęcia mają się odbywać ze średnią częstotliwością 2h / co 2 tygodnie (w 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza organizację zajęć co tydzień). 
Harmonogram zajęć wyrównawczych będzie dostosowany do planu zajęć uczniów i zostanie podany Wykonawcy 
najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Zamawiający może dokonywać zmiany podanych terminów i godzin 
zajęć w trakcie roku szkolnego, aby dostosować zajęcia do harmonogramu pracy ZS w Czudcu, a Wykonawca wyraża 
na to zgodę. Możliwe godziny realizacji zajęć – od 7.00 do 18.00. Możliwe terminy realizacji zajęć: dni powszednie. 
Zamawiający przewiduje jednak możliwość organizacji zajęć wyrównawczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 
Usługa może być realizowana od dnia podpisania umowy najpóźniej do 31.06.2014r.  
 
W przypadku nie zebrania się grupy szkoleniowej, w liczbie minimum 7 osób, w określonym harmonogramem 
terminie, Zamawiający może ustalić kolejny termin realizacji zamówienia lub poinformować Wykonawcę o 
rezygnacji z realizacji zajęć. Za niezrealizowane zajęcia Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia. 
 
Miejsce realizacji zamówienia:  
Zespół Szkół w Czudcu. Zamawiający zapewnia nieodpłatnie salę lekcyjną. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia środków i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu zajęć wyrównawczych, w tym 
magnetofon, papier itp. 
 
Dodatkowe wymagania w stosunku do Wykonawcy: 
Wykonawca w ramach usługi zapewnia: 
1) Catering 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla każdego uczestnika kursu, na każdych zajęciach 
(Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za odpowiednia liczbę porcji w stosunku do liczby zajęć). 
Jedna porcja wyżywienia / osobę ma zawierać: 1 bułkę z masłem, serem żółtym, szynką i warzywami (ogórek, 
pomidor, sałata) oraz 0,3 l wody mineralnej niegazowanej/soku (wymiennie) (butelka/kartonik). 
Sposób podania: Wykonawca zapewnia talerzyki papierowe oraz serwetki dla każdego uczestnika. 
Wykonawca odpowiada za dowóz poczęstunku na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 15 min. przed 
rozpoczęciem zajęć. Wykonawca odpowiada za podanie poczęstunku zgodnie z wymaganiami sanitarnymi 
dotyczącymi żywności i żywienia. 
2) Wykonawca przygotuje i wydrukuje materiały szkoleniowe dla uczestników zajęć (min. 30 stron wydruku) 

zawierające informacje poruszane na zajęciach i wynikające z programu szkolenia. Wykonawca dostarczy w/w 
materiały szkoleniowe osobiście do akceptacji najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy. W przypadku braku 
akceptacji materiałów przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do dokonania poprawek i 
ponownego dostarczenia materiałów szkoleniowych w terminie dwóch dni od otrzymania uwag. 

3) Wykonawca podlega hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w tym 
niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru. 

4) Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach i 
trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy. 

 
Dokumentacja zajęć wyrównawczych  
Dokumentacja sporządzana w trakcie zajęć:  



                                                    
 

 
 

 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wydruku i stosowania wzorów list obecności, list odbioru materiałów, list odbioru 
zaświadczeń przekazanych przez Zamawiającego. Wzory dokumentów będą przekazane Zamawiającemu przed 
realizacją przedmiotu zamówienia.  
2) Oznakowanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w tym:  
• listy obecności kursu za każdy dzień uczestnictwa, podpisane przez uczestników i  prowadzącego szkolenie  – listy 

obecności powinny być czytelne, nie powinny być korygowane ani poprawiane (brak możliwości użycia korektora 
i kreślenia).  

• dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin, program i tematy kursu oraz podpisy osób prowadzących daną 
tematykę, wykaz obecności uczestników kursu (dziennik powinien być uzupełniany na bieżąco po każdym dniu 
kursu i powinien być prowadzony odrębnie dla danej grupy szkoleniowej). Dziennik nie powinien być korygowany 
ani poprawiany (brak możliwości użycia korektora i kreślenia).  

• listy potwierdzającej otrzymanie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych (z wyszczególnieniem, co wchodzi w 
ich skład) podpisane przez każdego uczestnika szkolenia (listy nie mogą być poprawiane i korektorowane). 

• listy potwierdzającej otrzymanie zaświadczeń przez każdego uczestnika zajęć, który był obecny na co najmniej 
80% godzinach zajęć (listy nie mogą być poprawiane i korektorowane).  

3) Wykonawca przygotuje i wydrukuje zaświadczenia ukończenia zajęć, na których zamieści informacje o 
współfinansowaniu szkolenia ze środków EFS oraz wymagane logotypy – zgodnie ze wzorem podanym przez 
Zamawiającego. Wzór zaświadczenia Wykonawca dostarczy wraz z materiałami szkoleniowymi, tj. do 5 dni od 
podpisania umowy.  
 

Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu  
1) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu każdorazowo w terminie 7 dni po zakończeniu 

zajęć przez daną grupę szkoleniową kompletu dokumentacji obejmującej:  
• oryginały list obecności z potwierdzeniem odbioru cateringu, 
• oryginały dzienników zajęć,  
• oryginały list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych i dydaktycznych  przez uczestników, 
• kserokopie wydanych uczestnikom zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem (wraz z datą) 

przez Wykonawcę,  
• rejestr zaświadczeń. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania oznakowań unijnych na w/w dokumentach. Wzory 
dokumentacji zostaną przekazane przez Zamawiającego.  
 

Nadzór nad szkoleniem  
Nadzór prowadzony przez Wykonawcę:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli merytorycznej nad realizacją usługi.  
2) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach w 

realizacji usługi, w tym o przypadkach nieobecności uczestnika szkolenia oraz wypadkach rezygnacji z 
uczestnictwa w trakcie realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za zajęcia za te osoby.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o projekcie w miejscu prowadzenia zajęć, zgodnie 
z wytycznymi oznaczania projektów w ramach POKL, przekazanymi przez Zamawiającego.  

4) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia wszelkich ankiet 
ewaluacyjnych i oceniających.  
 

Sposób rozliczenia, płatności  
1) Obowiązuje cena jednostkowa/kosztorysowa. Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę będzie płatne za liczbę 

przeszkolonych osób. W sytuacji rezygnacji beneficjenta/osoby przed rozpoczęciem zajęć wyrównawczych 
kwota na tego Beneficjenta/osobę zostanie odjęta od kwoty zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
pełne wynagrodzenie za liczbę osób, które zakończyły udział w zajęciach (nie opuściły więcej niż 20% godzin 
kursu). 



                                                    
 

 
 

 

2) Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest przekazanie dokumentów i protokołu (protokół zawierający 
zestawienie przekazanych dokumentów) potwierdzającego wykonanie zajęć. Po zaakceptowaniu 
dokumentacji zajęć (akceptacja papierowa lub e-mailowa) faktura/rachunek za zorganizowanie kursu może 
zostać wystawiona przez Wykonawcę. 

3) Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę/rachunek, dotyczącą przedmiotu zamówienia 
z wyszczególnieniem rodzaju zajęć oraz liczby przeszkolonych uczestników.  

4) Wynagrodzenie płatne przelewem, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.  
5) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia kadry, która spełniać będzie wymagania nakreślone przez 

wytyczne w zakresie maksymalnej ilości godzin pracy w projektach NSRO. Stąd też Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy i przedkładania go wraz z fakturą/rachunkiem, dodatkowo 
zgodnie z wytycznymi POKL zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 15.12.2011r. każda z osób 
zaangażowana przez Wykonawcę winna złożyć "oświadczenie o zaangażowaniu do projektów w ramach 
NSRO". W przypadku przekroczenia określonego przez wytyczne POKL, dopuszczalnego limitu godzin 
zaangażowania w realizacji projektu NSRO, bądź złożenia oświadczeń niezgodnych w prawdą, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości wynagrodzenia należnego, bądź wypłaconego Wykonawcy za dany okres 
za usługę, której przekroczenia warunku dotyczy.  
 
 

2. Realizacja działań szkoleniowych 
Wszystkie materiały szkoleniowe, prezentacje itp. powinny zawierać na jednym z pierwszych slajdów/stron 
informację, iż usługa, w ramach której jest realizowane szkolenie, wdrażana jest na zlecenie Zamawiającego oraz 
finansowana przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz odpowiednią wizualizacją zgodną z 
wymogami POKL (wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego). 

 
 

3. Wymagania dotyczące personelu realizującego usługę 
Osoba prowadząca zajęcia wyrównawcze musi: 
- posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe odpowiednio matematyki /języka angielskiego / języka niemieckiego, 
- posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kursów itp. związanych z przedmiotem przetargu, 
- posiadać przygotowanie pedagogiczne. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania osób i ich doświadczenia przy pomocy, których będzie realizował 
zamówienie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


