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w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

  

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno 

– logistyczna usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego p.n. „Ty też 

potrafisz” – Zadanie 1 „Aktywna integracja”. Projekt realizowany jest przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Zadanie składać się będzie z 3 usług szkoleniowych.  

 

2. Liczba osób uczestniczących w projekcie w części objętej niniejszym 

zamówieniem: 13 

 

3. Okres realizacji zadania: 15.04.2013r. – 30.11.2013r.  

 

4. Cykl 1 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych  

 

4.1 Założenia modułu: 

 

4.1.1. Tematyka szkolenia: warsztaty składają się z nauki umiejętności komunikacji 

interpersonalnej oraz treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

4.1.2 Usługa szkoleniowa obejmuje 5 dni / 40 h szkoleniowych na 1 grupę - łącznie 

Zamawiający przewiduje 40 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej,  

4.1.3  Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia. 

4.1.4  Liczba osób – 12 

4.1.5  Liczba certyfikatów – 12. 

4.1.6  Liczba godzin dydaktycznych – 40. 

4.1.7 Realizacja modułu: w terminie do 31.05.2013r. w układzie poniedziałek – piątek w 

jednym cyklu (40 h) na miejscu w gminie Tczów.  

 

4.2 Zadania Wykonawcy: 

 

4.2.1 Obowiązki organizacyjne: 

a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie gminy Tczów z wyposażeniem (rzutnik 

multimedialny, laptop, ekran na statywie, papier do flipchartu, flipchart). Sala powinna 

mieścić minimalnie 20 osób.  

b) zapewnienie jednego posiłku dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwisu 

kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, suche ciastka) podczas szkoleń – 2 

razy dziennie;  

c) oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał Ludzki 

Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii 

Europejskiej, logo Projektu systemowego oraz umieszczenie informacji o 

współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

4.2.2. Inne obowiązki Wykonawcy: 

a) Wykonawca przygotuje szczegółowy program oraz harmonogramu szkolenia, 

prezentacje multimedialne, certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  
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b) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia 

warsztatów i  ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. 

c) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie 

www.inwestycjawkadry.info.pl w terminie przewidzianym w umowie z Zamawiającym.    

d) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu 

szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin,  

e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą 

ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego 

wzorem.  

f) Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

g) Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór 

materiałów, listy potwierdzające korzystanie z posiłków, kopie certyfikatów, dziennik 

zajęć, informacja wykonaniu usługi szkoleniowej.  

  

 

5. Cykl 2 - Kursy zawodowe  

 

5.1 Założenia modułu: 

 

5.1.1. Moduł obejmuje usługę przeprowadzenia następujących kursów zawodowych:  

 

 Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (80 h  / 5 osób),  

 Kucharz – kelner (120 h / 3 osoby),  

 Operator  koparko – ładowarki (170 h / 1 osoba),  

 Prawo jazdy kat B -  (60 h / 1 osoba) 

 Florystyka – bukieciarstwo – ( 80 h/7 osób) 

 Opiekunka osób starszych – ( 120h, w tym 80h praktyka, 40h teoria/3 osoby) 

 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – (280 h/1osoba)  

 Wózki jezdniowe – (67 h/1 osoba) 

 Palacz kotłów CO – (50 h/1 osoba) 

 Prawo jazdy kat. C+ E – (45 h/1 osoba)  

 Groming – szkolenie strzyżenia psów – (100 h/1 osoba) 

 

5.1.2  Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia/kurs/wykład. 

5.1.3  Liczba osób w całej grupie – 13. 

5.1.4  Liczba certyfikatów/zaświadczeń – 25. 

5.1.5 Realizacja modułu: w terminie do 15.11.2013r. na miejscu w gminie Tczów lub w 

okolicy max.40 km. 

 

5.2 Zadania Wykonawcy:  

 

a)  Wykonawca przedstawi szczegółowy program oraz harmonogramu szkoleń,  

b) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów/podwykonawców z kompetencjami do 

prowadzenia warsztatów i  ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. 

c) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniach i związanych z nimi szczegółach na stronie 

www.inwestycjawkadry.info.pl w terminie przewidzianym w umowie z Zamawiającym.    

d) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu 

szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin,  

e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą 

ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego 

wzorem.  

http://www.inwestycjawkadry.info.pl/
http://www.inwestycjawkadry.info.pl/
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f) Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od 

nieszczęśliwych wypadków. 

g) Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór 

materiałów, listy potwierdzające korzystanie z posiłków, kopie certyfikatów, dziennik 

zajęć, informacja wykonaniu usługi szkoleniowej oraz 1 egzemplarz materiałów 

szkoleniowych.  

h) Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania obowiązkowych badań lekarskich dla 

Uczestników projektu  

i) w wypadku kursu zawodowego prawa jazdy kat B Wykonawca zobowiązany jest do 

opłacenia uczestnikom projektu kosztu egzaminu państwowego. 

j) w wypadku kursu zawodowego operator koparko – ładowarki  Wykonawca zobowiązany 

jest do opłacenia uczestnikom projektu kosztu egzaminu państwowego. 

k) Wykonawca zapewni zwrot kosztów przejazdu uczestnikom szkoleń wg zasad 

obowiązujących dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na trasie Tczów – miejsce 

szkolenia – Tczów. 

   

 

 

6. Cykl 3 – Zorganizowanie jednodniowej wycieczki dla ok.43 osób ( 19 osób 

dorosłych, 22 dzieci) w celu integracyjno – edukacyjnym do miejscowości Trojanów. 

6.1 Program wyjazdu: 

 Przyjazd do Trojanowa 

 II śniadanie – kawa, herbata, soki, np. kanapki, hod-dogi, pizza 

 Atrakcje w ramach pakietu podstawowego, grupowego – 15 atrakcji  

 Obiad – zupa, drugie danie, lody/ciasto, kawa, herbata, soki 

 Pokaz iluzji 

 Kucyk Czaruś oraz króliki dla małych dzieci 

 Grobowiec Faraona dla dzieci od 10 r. ż. oraz dorosłych 

 Kolacja – ognisko/grill – kiełbaski, pieczywo, musztarda, ketchup, napoje 

 

6.2 Wykonawca zapewnia 

6.2.1 Ubezpieczenie uczestników 

6.2.2 Zapewnienie transportu na trasie Tczów – Trojanów -  Tczów 

6.2.3 Rezerwację poszczególnych atrakcji 

6.2.4 Zapewnienie całodziennego wyżywienia 

6.2.5 Realizacja cyklu: lipiec – sierpień 2013r. 

 

7. Cykl 4 – Trening pracy  

 

7.1 Założenia modułu: 

 

7.1.1. Tematyka szkolenia: warsztaty składają się z technik aktywnego poszukiwania 

pracy, zajęcia grupowe przygotowujące do wejścia w środowisko, przeprowadzania 

rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. 

7.1.2 Usługa szkoleniowa obejmuje 3 dni / 24 h szkoleniowych na 1 grupę - łącznie 

Zamawiający przewiduje 24 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej,  

7.1.3  Forma przeprowadzonych szkoleń – warsztaty/ćwiczenia. 

7.1.4  Liczba osób – 12. 

7.1.5  Liczba certyfikatów – 12. 

7.1.6  Liczba godzin dydaktycznych – 24 (24 h). 

7.1.7 Realizacja modułu: do 30.11.2013 w dni robocze w jednym cyklu (24 h) na miejscu 

w gminie Tczów.  
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7.2 Zadania Wykonawcy: 

 

7.2.1 Obowiązki organizacyjne: 

a) Zapewnienie sali szkoleniowej na terenie gminy Tczów z wyposażeniem (rzutnik 

multimedialny, laptop, ekran na statywie, papier do flipchartu, flipchart). Sala powinna 

mieścić minimalnie 20 osób.  

b) zapewnienie jednego posiłku dla każdego uczestnika szkolenia oraz dodatkowo serwisu 

kawowego z poczęstunkiem (kawa, herbata, woda, suche ciastka) podczas szkoleń – 2 

razy dziennie;  

c) oznakowanie pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zamieszczenie znaków: logo Kapitał Ludzki 

Narodowa Strategia Spójności, logo Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii 

Europejskiej, logo Projektu systemowego oraz umieszczenie informacji o 

współfinansowaniu szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

7.2.2. Inne obowiązki Wykonawcy: 

a) Wykonawca przygotuje szczegółowy program oraz harmonogramu szkolenia, 

prezentacje multimedialne, certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  

b) Wykonawca zapewni prelegentów/trenerów z kompetencjami do prowadzenia 

warsztatów i  ćwiczeń w przedmiotowym zakresie. 

c) Wykonawca dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie 

www.inwestycjawkadry.info.pl w terminie przewidzianym w umowie z Zamawiającym.    

d) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu 

szkolenia zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin,  

e) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia – dokona oceny szkolenia za pomocą 

ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego 

wzorem.  

f) Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

g) Po zakończeniu usługi szkoleniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

dokumentację szkolenia, na którą złożą się: listy obecności, listy potwierdzające odbiór 

materiałów, listy potwierdzające korzystanie z posiłków, kopie certyfikatów, dziennik 

zajęć, informacja wykonaniu usługi szkoleniowej.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.inwestycjawkadry.info.pl/

