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Znak postępowania: 25/KUR/PNM/RPOWP/2019 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

którego przedmiotem jest realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  

„PRACOWNIK na miarę - doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu: 

„PRACOWNIK na miarę - doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”, UDA-

RPPD.02.01.00-20-0251/18, który jest realizowany przez Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności 

zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy 

wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy. 

 

II. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  

80530000-8  Usługi szkolenia zawodowego 

III. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń: 

I część zamówienia - Szkolenia operator wózków jezdniowych 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Sokółka 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2020 roku 

 Liczba uczestników: 6-7 osób 

 Organizacja egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego  

 Wydanie uczestnikom Legitymacji wydanej przez Urzędu Dozoru Technicznego, w terminie 

do 7 dni od daty zdania egzaminów. 

 Wymiar godzin: min. 30 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom pracującym. 

 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 
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 Typy stosowanych wózków jezdniowych: naładowne, podnośnikowe, unoszące, 

ciągnikowe, specjalne 

 Budowa wózków 

 Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami 

 Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 

 Zagadnienia z zakresu BHP 

 Praktyczna nauka jazdy 

 W koszt kursu należy doliczyć opłatę za badania, które należy przeprowadzić na początku 

szkolenia. 

 W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin na zdobycie uprawnień - Legitymacji wydanej przez 

UDT  

II część zamówienia – Szkolenie spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych 

spoinami pachwinowymi 

 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Białystok 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku 

 Liczba uczestników: 1 osoba 

 Wymiar godzin: Szkolenie powinno być prowadzone zgodnie z programem opracowanym przez 

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach – Spawanie metodą MAG (135) w zakresie podstawowym: 

minimum 145 godzin, w tym zajęć praktycznych min.120 oraz 25 teoretycznych 

 Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić 

uczestnictwo osobom pracującym. 

 Organizator kursu zapewnia: sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, odzież ochronną 

(spodnie, kurtka, buty-wydawaną po zakończeniu kursu na własność uczestników), a także inne 

elementy stroju roboczego wypożyczanego uczestnikom. Stanowiska do praktycznych zajęć na 

rzeczywistych, przemysłowych stanowiskach spawalniczych Wykonawca zapewni kursantowi 

odpowiednie przeszkolenie do pracy na takich stanowiskach.  

 W koszt kursu należy doliczyć opłatę za badania lekarskie o braku przeciwwskazań do 

wykonywania zawodu, które należy przeprowadzić na początku szkolenia.  

 W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin na zdobycie uprawnień - Książeczki Spawacza wg. 

wymogów norm europejskich w ilości jednego podejścia dla każdego uczestnika. 

 Szkolenie zakończone będzie wydaniem zaświadczenia oraz Książeczki Spawacza wystawionej 

przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania 

oraz zakresem uprawnień w terminie do 7 dni od daty zdania egzaminów. 
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III część zamówienia – Szkolenie spawanie metodą TIG (141) blach i rur ze stali ferrytycznych i 

nierdzewnych spoinami pachwinowymi 

 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub Białystok w zależności od zamieszkania uczestników 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 czerwca 2020 roku 

 Liczba uczestników: 4-5 osoby 

 Wymiar godzin: Szkolenie powinno być prowadzone zgodnie z programem opracowanym przez 

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach – Spawanie metodą TIG (141) w zakresie podstawowym: 

minimum 111 godzin, w tym zajęć praktycznych min. 80 oraz 31 teoretycznych 

 Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić 

uczestnictwo osobom pracującym. 

 Organizator kursu zapewnia: sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, odzież ochronną 

(spodnie, kurtka, buty-wydawaną po zakończeniu kursu na własność uczestników), a także inne 

elementy stroju roboczego wypożyczanego uczestnikom. Stanowiska do praktycznych zajęć na 

rzeczywistych, przemysłowych stanowiskach spawalniczych Wykonawca zapewni kursantowi 

odpowiednie przeszkolenie do pracy na takich stanowiskach.  

 W koszt kursu należy doliczyć opłatę za badania lekarskie o braku przeciwwskazań do 

wykonywania zawodu, które należy przeprowadzić na początku szkolenia.  

 W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin na zdobycie uprawnień - Książeczki Spawacza wg. 

wymogów norm europejskich w ilości jednego podejścia dla każdego uczestnika. 

 Szkolenie zakończone będzie wydaniem zaświadczenia oraz Książeczki Spawacza wystawionej 

przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania 

oraz zakresem uprawnień w terminie do 7 dni od daty zdania egzaminów. 

IV część zamówienia - kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego „Eksploatacja 

urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV” w zakresie: obsługi, konserwacji, 

remontów i montażu” 

 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Sokółka 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2020 roku 

 Liczba uczestników: 6-7 osób 

 Wymiar godzin: min. 16 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom pracującym. 

 Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie 

eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji 
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i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 

 zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 

 obowiązujące przepisy w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych do 1 kV , 

 bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych, ochrona 

przeciwporażeniowa do 1 kV, ochrona przeciwpożarowa, 

 Egzamin kwalifikacyjny ma być przeprowadzony zgodnie z ww. Rozporządzeniem w zakresie: 

Grupa I - sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające 

energię elektryczną - do 1 kV. 

 Organizację egzaminów kwalifikacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji 

sieci (Dz. Ust. Nr 89 poz. 828, Nr 129 poz. 1184 z 2005 r., Nr 181 poz. 1 189) w zakresie: Grupa 

1 - sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię 

elektryczną - do 1 kV) niezwłocznie po zakończeniu kursu. 

 Przekazanie uczestnikom świadectw kwalifikacyjnych w terminie do 7 dni od daty zdania 

egzaminów. 

 

V część zamówienia – Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – operator 

i programista CNC 

 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Białystok 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 maja 2020 roku 

 Liczba uczestników: 7-8 osób 

 Wymiar godzin: minimum 140 godzin szkoleniowych, w tym co najmniej 100 godzin szkolenia 

praktycznego. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby 

umożliwić uczestnictwo osobom pracującym. 

 Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestnika wiedzy i umiejętności pozwalającej na obsługę i 

programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek). Program szkolenia 

musi składać się z zajęć teoretycznych i praktycznych obejmujących zagadnienia:  

 bezpieczeństwo i higiena pracy operatora obrabiarek,  

 charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie oraz ich odmiany konstrukcyjne, 

osie sterowane numerycznie oraz punkty charakterystyczne obrabiarki, układy 

sterowania numerycznego CNC, korpusy, prowadnice i zespoły napędowe, układy 

pomiaru położenia i przemieszczenia oraz urządzenia do wymiany narzędzi,  

 podstawy rysunku technicznego oraz matematyczne podstawy opisu geometrycznego,  
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 dokumentacja techniczna i ustalanie baz obróbkowych,  

 podstawowe narzędzia skrawające i metody obróbki skrawaniem (toczenie, frezowanie),  

 komputerowe sterowanie numeryczne, wprowadzenie do programowania, struktura 

programu sterującego, programowanie podstawowych funkcji przygotowawczych i 

funkcji związanych z narzędziem i jego wymiarami, punkty charakterystyczne narzędzi, 

budowa rejestrów narzędziowych, cykle stałe, programowanie funkcji prędkości 

obrotowej i funkcji pomocniczych, podstawowe czynności obsługowe układu 

sterowania, uzbrojenie obrabiarki, metody określania wymiarów narzędzia oraz metody 

pomiaru przedmiotu obrabianego, zużycie i uszkodzenie narzędzi. 

 przygotowywanie stanowiska pracy; 

 ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie; 

 nastawianie parametrów pracy poszczególnych narzędzi w głowicy obrabiarki; 

 uruchamianie i zatrzymywanie obrabiarek; 

 wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i usuwanie drobnych usterek; 

 obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanej 

obróbki (dokładność kształtów, wymiarów itp.); 

 czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów. 

 Po ukończeniu szkolenia Uczestnik powinien potrafić praktycznie wykorzystywać nabytą 

wiedzę i umiejętności przy obsłudze obrabiarki sterowanej numerycznie np. prawidłowo 

interpretować rysunki techniczne, wykonywać obróbkę wyrobu zgodnie z dokumentacją 

technologiczną, tworzyć i wprowadzać ręcznie programy NC itd. 

 

VI część zamówienia – Rysunek techniczny – czytanie rysunku technicznego w branży metalowej 

 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące w branży metalowej 

 Miejsce realizacji: Sokółka 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2020 roku 

 Liczba uczestników: 16-20 osób 

 Szkolenie realizowane w różnych terminach w dwóch grupach: 8-10 osób  

 Wymiar godzin: 24 godziny szkoleniowe. Zajęcia powinny odbywać się w soboty, aby 

umożliwić uczestnictwo osobom pracującym. 

 Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do czytania rysunku technicznego na potrzeby 

produkcji oraz innych procesów wytwarzania w branży metalowej, dlatego szkolenie powinno 

uwzględniać: 

 Podstawową i niezbędną w branży metalowej wiedzę dotyczącą podstaw normalizacji, 

obowiązujących w ramach inżynierskiego zapisu konstrukcji 

 Zasady czytania dokumentacji konstrukcyjnej oraz identyfikacji błędów rysunku 

technicznego 
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 Zasady wykonania szkicu odręcznego oraz zasady rzutowania według metody 

europejskiej 

 Zasady wymiarowania prostych i złożonych konstrukcji inżynierskich 

 Podstawowe sposoby kodowania oznaczeń na rysunkach technicznych 

 Identyfikacja metod obróbki na podstawie zapisu konstrukcji 

 Zasady obliczania pasowania, dobierania tolerancji części maszynowych oraz 

rozwiązywania łańcuchów wymiarowych 

 

Wykonawca w ramach każdej z części zamówienia zobowiązany jest: 

1. Opracować program szkolenia obejmujący co najmniej opis zagadnień wymaganych w danej części 

zamówienia. Program szkolenia stanowić powinien część oferty Wykonawcy.  

2. Zorganizować i przeprowadzić szkolenie zgodnie z programem. Uruchomienia szkolenia powinno 

nastąpić nie później niż 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy uczestników na szkolenie 

od Zamawiającego na e-maila do osoby do kontaktu wskazanej w umowie (Załącznik nr. 6 do 

SIWZ). 

3. Zapewnić do prowadzenia szkolenia osoby o kwalifikacjach odpowiadających przedmiotowi 

szkolenia.  

4. Zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe i dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. 

5. Zapewnić uczestnikom szkolenia miejsce realizacji szkolenia zgodne ze wskazanym w danej części 

zamówienia, w tym pomieszczenia do odbywania szkolenia spełniające poniższe warunki: 

 przestronne i przewiewne, 

 przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia,  

 posiadające oświetlenie naturalne i sztuczne,  

 wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, będącego 

przedmiotem zamówienia, 

 posiadać zaplecze sanitarne, 

6. W każdym dniu szkolenia zapewnić uczestnikom przerwę kawową lub obiad w sytuacji, gdy liczba 

godzin realizowanych jednego dnia przekraczać będzie 6 godzin szkoleniowych 

 serwis kawowy - kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub 

słodkie przekąski typu paluszki, ciastka, owoce, 

 gorący posiłek - obiad składający się z pierwszego i drugiego dania oraz napoju, 

Produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku muszą spełniać normy 

żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne. 

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników szkolenia. Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować wszystkich uczestników szkolenia znajdujących się na liście 

przekazanej przez Zamawiającego, o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji szkolenia i 

pozostawać w kontakcie z uczestnikami szkolenia w trakcie jego realizacji 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z ofertą planowany harmonogram realizacji zajęć. 

Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże wszystkim uczestnikom szkolenia 

harmonogram zajęć szkoleniowych oraz zapozna uczestników szkolenia z programem szkolenia. 



 

 

 

Strona 7 z 7 
 

9. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich planowanych 

zmianach w harmonogramie zajęć - przed ich dokonaniem,  

10. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - pisemnie informować 

Zamawiającego o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, a także o propozycji 

zmian w harmonogramie, wynikających z odwołania zajęć, 

11. Niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o: 

 niezgłaszaniu się uczestników; 

 przerwaniu szkolenia lub rezygnacji uczestnika; 

 innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy. 

12. Prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia składającą się z: 

 listy obecności – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 

 listy obecności na egzaminie – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 

 wyniki egzaminów (np. w formie zestawienia wyników testów, sprawozdania), 

 rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko 

oraz numer PESEL uczestnika szkolenia oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia, 

 podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie;  

13. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy. 

14. Wydać zaświadczenia o ukończeniu kursu 

W/w zaświadczenia powinny zawierać: 

 imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia; 

 nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; 

 nazwę szkolenia; 

 miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie 

szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; 

 wymiar godzin zajęć edukacyjnych; 

15. Przekazać Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujące 

dokumenty: 

 imienną listę obecności uczestników szkolenia (w każdym dniu szkolenia), 

 listy obecności na egzaminie – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 

 wyniki egzaminów (np. w formie zestawienia wyników testów, sprawozdania), 

 kserokopie zaświadczeń o ukończeniu przez uczestników szkolenia oraz dokument 

potwierdzający uzyskanie uprawnień (jeśli dotyczy); 

16. Przetwarzać dane osobowe osób skierowanych na szkolenie, uzyskane w związku z realizacją 

niniejszej umowy, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy, zgodnie z ustawą z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).. 

II.1.5) 


