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INSTRUKCJADLAWYKONAWCOW

ROZDZIALI.FO則MAOFERTY
l.NaQ垣垂Sk王adz弱Sl?:WyPe血ionyfomularzoferty,SPOrZadzonywed山gwzorustanowl脅CegO
ZaI糾znik nrl doInstrukqii oraz wszystkie pozostale wymagane dokumenty(w tym
O5wiadczenia,Za互cznikii叫)zgodniezRozdzialemIVhstrukqij.

2.Wykonawcysporz年dz脅OfertyzgodniezwymaganiamiInstruk垂・

3,Ofertamusiby6sporzadzonanapiSmie,CZytelnie,WjezykupoIskim.
4.Ofedamusiby6podpisanaprzezosobyupowa乞nionedoskIadaniaoSwiadczehwoliwimieniu
Wykonawcy.Pe士nomocnictwodopodpisaniaofertymusiby6do士aczonedooferty,Oilenie

Wynikaonozinnychdokument6wzIoZonychprzezwykonawce.
5・Zaleca s宣e,aby wszystkie strony ofedy by士y ponumerowane.Ponadto,WSZelkie ml句SCa,

Wkt6rychwykonawcanani6s壬zmiany,muSZaby6

zezmegOParafowane.

6.Zamawl弼Cyniedopuszczaskladaniaofe柾cz?SCIOWyCh・

7.Ofertyocenianeb約年Oddzielnieiwybieranibed年wykonawcy,kt6rzyz書oZanajkorzystnlqSZa

O矧鴫.
8.WykonawcaponosiwszelkiekosztyzwlaZaneZPrZygOtOWaniemiz士oZeniemofedy.

9.Zalecasle,al)yWykonawcazamieSchof証?Wkopercieoznaczongwnastep朋CySPOS6b:
Zesp6書Szk6重Morskich)ul・SoItana2)72‑602SwinouJSCle:I10fertanarealizacJeSZko萱e血

zawodowychdIauczni6wZespoIuSzk6IMorskicI]WSwinouJSCIu‑uCZestnik6wprqjektu
Otwieramy drzwi do zatrudnienia,,wsp6Ifinansowanego przez Unie Europejsk雀

wramachRegionalnegoProgramuOperacyJnegOWojew6dztwaZachodniopomorskiego
na獲ata2014‑202011

10.Je乞eliofertawykonawcynieb9dzieoznaczonawspos6bwskazanywpkt9,ZamaWlapCy
niebedzieponosi6ZadnQjodpowiedzialnoScizanieterminowewpふyniecieof誼y.

11.WykonawcaniemoZewprowadzi6zmiandoofertyorazwycofa6j匂poup書ywieteminu
sk量adaniao氏琉.

12.OfertazをoZonapoterminiezostanieodrzucona・

ROZDZIALII.OFERTYWSPOLNE
l.Wykonawcymog雀sk壬ada6ofertywsp61ne.

2・Wykonawcywsp61nieubieg明cysleOudzieleniezam6wieniaustanawlapPe七nomocnika
doreprezentowaniaich wpostepowaniu albo do reprezentow紬iaich wpost紺owaniu

izawarciaumowy.
3.Pe士nomocnictwo,Okt6rymmowawpkt2naleZydc函czy6dooferty.
4.Wszelkakoresponden排wpostepowaniuzamawl明Cykierl互edopehomocnika.

5.Spos6bskすadaniadokument6wprzezwykonawc6wwsp6lnieubieg弼CyChsieoudzielenie

zam6wieniazostalokreSIonywRozdzialeIVInstrukqji.
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6.Wsp61nicy sp6Iki cywiln句

UniaEu「Opejska
∈u子種蹟洋ひ購du策Sp寄e録叩y
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s雀wykonawcami wsp61nie ubieg明cymi sle O udzielenie

Zam6wieniaim哀i雀donichzastosowaniezasadyokreSIonewpkt」5.
7.Przed podpisaniem umowywykonawcywsp6lnie ubieg明Cy SIe O udzieIenie zamdwienia
bed脅

mieli obowiazek przedstawi6

zamawlapCemu umOW?konsorq甲m,ZaWier年jaCa,

COn劉mmQj:
1)zobowiazanie do realizaqji wsp6lnego przedsi写wziecia gospodarczego obQjm函cego

SWOimzakresemrealizaqeprzedmiotuzam6wienia,
2)okreSleniezakresudzialaniaposzczeg61nychstronumowy,
3)czasobowi評ywaniaumowy,kt6ryniemozeby6kr6tszy,ni2okresob匂mし擁Cyrealizaqje

ZamOWlenla.

ROZDZIALIⅡ.TAJEMNICAPRZEDSIEBIORSTWA
1.NieuJaWniasl?informaqjistanowl雀CyChtedemnlC9PrZedsi9biorstwawrozumieniuprzepISOW

OZWalczaniunieuczciwQjkonkurenql,JeZeliwykonawca,niepozm?Jni乞wterminieskladania

Ofertzas廿Zegl,Zeniemogabỳoneudost弓pmaneOraZWykazaらfZzastrzeZoneinfomaqIe
StanOWl脅tajemnlCePrZedsi9biorstwa.WykonawcaniemozejakotayemmCePrZedsiebiorstwa

ZaStrZeC Ceny疎加y orazinnych element6w,kt6re bedqstanowi士ytre誇zawa垂umowy,
POniewaZ zawarta umowa bedzie」aWnai bedzie podlegala udostepnlaniu na zasadach

OkrestonychwprzepISaChodostepiedoinformaq1PublicznQj・
2.W przypadku zastrzeZeniainformaql Wykonawca ma obowiazek wydzieli6

z oferty

infomaqe StanOWlaCe tajemnlCe」egO PrZedsiebiorstwai oznaczyc je klauzul脅

udost9Pnia6.Infomaqe stanowl脅

"nie

t討emmCe PrZedsi写biorswa w rozumieniu ustawy

ozwalczaniunieuczciwQjkonkurenqii(Dz・U.2018poz.419zp6Zn・Zm・)

・

3.PrzeztajemmCePrZedsiebiorstwawrozumieniuart.11ust・2ustawyzdnia16kwietnia1993

r..o.zwalczaniunieuczciwejkonkurenQji(Dz.U.2018poz.419zp6Zr.zm.)roz中epe
nle叩aWnionedowiadomostipublicznQjinformaqetechniczne,teChnoIoglCZne,OrganlZaCyJne

przedsi?biorstwalubimeinformaqeposiad魂CeWartOS6gospodarcza,kt6rejakocalostlub
w szczeg61nym zestawieniuizbiorzeich element6w nie s脅POWSZeChnie znane osobom

zwyklez糾mL昭CymlSi?tymrOdz勾eminfomaqjialbonies可atwodost印nedlatakichos6b,
oile uprawniony do korzystania zinfomaqillub rozporzadzenia nimi podj狂

przy zachowaniu nale2ytij staramoSci,dzialania w celu utrzymaniaich poufhOfoi,
tzn.sk士a蕪iac ofれe zastrzegらi乞nie moga by6one udostepnlOneinnym uczestnikom
postepowaniaorazwykaza白ZzastrzeZoneinforma。eStanOWlqt卸emnlCePrZedsiebiorstwa

4.Wsytuaqji,gdywykonawcazastrze之ewofercieinfomaqie,kt6reniestanowi叫ajemnicy
przedsiebiorstwalub s脅JaWne na POdstawie odrebnych przepISOW,infomaqie te beda
podlegalyudost印nieniunatakichsamychzasadach,jakpozostaleniezastrzeあnedckumenty.
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ROZDZIAL IV.WARUNKI UDZIALU W POST弔POWANIu WYMAGANE

WOFERCIEDOKUMENTY
l.O udzielenie zam6wienia moga ubiegac sle Wykonawcy,kt6rzy spe霊niaja ponlZeJ

OkreSIonewarunkiudziaIuwpostepowaniudotycz雀Ce:

l)zdolnoScitechnicznQjlubzawodow帝
‑

ZamaWl明CyuZna,あwykonawcaposiadawymaganezdolno5citechniczneizawodowe
ZaPeWni年japenale2ytewykonaniezam6wienia,jeZeli:

a.posiada wpis do RIS potwierdz年j包cy zdobycie kwa皿ka串w pozaszkolnych

fomach ksztalcenia z zakresu tematycznego objetego zam6wieniem w ramach
zadania
b.wykonawca wyka之e,Ze wykonal co n鋤mniQj

3

usfugi szkolenia z zakresu

tematycznegoobetegozam6wieniemwramachzadaniawminimalnymwymiarze200
godzin均cznie;

Wprzypadkusk士adaniaofertywsp61n鎚WW.Warunekmo盤spe士nia6睦zme.
C.dysponujelub bedziedysponowalminimumjedn脅osol拘kt6rabedzieprowadzi6kurs,
POSiad魂c wymaganeuprawnienia doprowadzeniaz補C,POtWierdzoneodpowiednim

dokumentem,(np.uprawn専aInstruktora‑Wyk4adowcy operator6w W6zk6w
Jezdniowych zatwierdzonelnadane przez Urz軸Dozoru Technicznegolubima

jednostkeuprawnionadowydawaniar6wnorzednychuprawnieh)

WYKONAWCA MUSI SAMODZIELNIE SPELNIAC WARUNKI UDZIALU
W POSTEPOWANIU・ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA MOzLIWOScI

WSPIERANIAS叩POTENC夢ALEMPO。MIOT(〕wTRZECICH.
Ocenaspe富nianiawarunk6wudzia富uwpostepowaniuzostaniedokonananapodstawie

dokument6wz書oえonychprzezwykonawcelnaZaSadzieSPELNIA個IESPELNIA・

2.Wykazwymaganych w ofercie dokument6w potwierdzajacych speInianiewarunk6w
udziaIuwpostepowaniu:
l)Potwierdzenie posiadania wpisu do RIS potwierdz轟CegO Zdobycie kwalifika串

wpozaszkolnychfomachksztalceniazzakresutematycznego o鴫tegOZam6wieniem

wramachzadania
2)Wykazus富ugwykonanychwokresieostatnich3latprzedup士ywemterminuskIadania

ofert,aJeZeliokres prowadzenia dzialalnoscljest kr6tszy‑W tym Okresie,WraZ
zpodaniemichprzedmiotu,datwykonanialPOdmiot6w,narZeCZkt6rychus書ugizostaly

wykonaneorazza雌Zeniemdowod6wpotwierdzajapych,Zeus士ugitezostalywykonane
nale之ycie(ref料en加b包dZinnedokumentywystawioneprzezpodmiot,narZeCZkt6rego
usfugiby士ywykonywane)‑Wed士ugwzorustanowi包cegoza雌zniknr4doInstrukqii.

Ww:otwiadczenie naleZy z十oZy6w oryginale、natOmiast dowody‖me dokume畦
vyoryginalelubkopiipotwierdzonejzazgodno誇zoryginale町臆
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WDrZVpadkusk士adaniaofertvwsD6Ine了wvkonawcvskIadaiaiedenwsD6Invww.wvkaz.
3)Wykaz os6b,kt6re bed雀

bezpoSrednio realizowa6

usIugi bedape przedmiotem

Zam6wienia‑WedhlgWZOruStanOWicegozalacznikur3dohstrck函
Ww.oSwiadczenienale乞vz壬ozv6worvginale.

Wprzvpadkuskladaniaofe巾vwsD61neiwvkonawcvskladaiaiedenwsD6lnvwvkaz.

3.Wykazpozostalychdokument6wwymaganychwofercie:
1)Formularzoferty‑Wedfugwzorustanowiacego za均CZnikmldoInstrukqii;
WDrZVDadkuskふadaniaofertvwso6hejnale乞vzfoZv台edenwsD6重nvformularz.
Ww.oSwiadczenienale乞vzすoZv6worv象inale.

2)Otwiadczenie wykonawcy o braku podstaw do vyklucz叫a z post?POW紬ia
ZPOWOd6wokreSIonychw oSwiadczeniu,Wed九gwzoru stanowlaCegO Za均CZnikm2

doInstrukqii;

W:przypadku∴sk岬
OSwiadczenie.

Ww.0岬.
3)OdpiszwIa§ciwegorejestrulubzsentraInejewidencjiiinforTlaCjiodziaIalnoSci
gospodarczeJ,je乞eli odrebne przepISy Wymag明WPISu do rqestrulub ewidenql
wystawionyniewczeSni匂niz6miesleCyPrZedteminemsk士adaniaofert.

Wprzypadkuofedywsp61nQjww.odpisskねdaka如yzwykonawc6wsklad牽iapychof証写
WSp61n脅.

Wprzypadkusk士adaniaofertywsp6lnejka如yzwykonawc6ws曲rdaodrebnydokument.
Ww.dokument nale乞y zfo乞y6w orygina上elub kop王i potwierdzonej za zgodnoS6

ZOryginalemprzezwykonawce.
4)OdpowiedniepeInomocnictwatylkowsytuaQjachokre§1onychwRozdzialeIpkt41ub
wprzypadkuskladaniaofedywsp61n♀i(RozdzialHpkt3)lnstrukqii;

Ww.pehomocnictwanaleZyztoZy6woryginalelubkopiinotarialniepotwiadczonej.
4.JeZeliwykonawcaniez士oZy士dokument6wlubotwiadczeh,Okt6rychmowawpkt2lub3,
dokumentyluboSwiadczeniates脅niekompletne,ZaWier両耳bl申ylubbudz脅WSkazanep耽z
zamawl明CegO W印Pliwo;ci,ZamaWl明Cy mOZe wezwa6doich z士ozenia,uZuPehienia,
wyja§nienialubpoprawieniawteminieprzezsiebiewskazanym,ChybaZemimoichz士ozenia,

uzupehienia,POPraWienialubudzieleniawyjaSnieh of証awykonawcypodlegaodrzuceniu
albokonieczneby士obyuniewa血ieniepost?POWania.

5.Wprzypadkuw紳1iwo§cizamawlapCyWeZWie,WWyZnaCZOnymPrZeZSiebieteminie,
do zbZenia wカainie五dotyczapych ofrty wykonawcy(w tym zをoZonych otwiadczefi

idokument6w).
6.Zamawi轟CyWymaga,abyza均czonedoof誼ydokumentysporzadzonewj?Zykuobcym
z書oZonezostalywrazztlumaczeniemnajezykpo事ski・
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ROZDZIAL V.OCENA OFERT.ODRZUCENIE OFERTY.UNIEWAZNIENIE
POST弔POWANIA
l.Zamawl弼CymOZepoprawi6wtreSciofertynastepujaCeOmy士ki:
1)oczywisteomy士kipisarskie,

2)oczywisteomytkirachunkowe:
3)im?Omylkipoleg魂CenanleZgOdnostiofertyzInstrukQja,niepowod函ceistotnych
ZmlanWtreScio氏rty.

2.Kryterium,kt6rymzamawi砧apybedziesi?kierowa士przywyborzeofe証ywramachkaZdego
Zadaniaodrebnie」eSt:

工)Cena‑60%,ObIiczonawspos6bpodanywogfoszeniu.
2)DoSwiadczenie kadry w p†OWadzeniu szkoleh/doradztwa‑40%,Obliczone

WSPOS6bpodanywogfoszemu
3.ZamawlapCymOZeodrzuci6ofc垂Wykonawcy」eZelizawierara蜜c脅niskacenく河・jestniZsza
odszacunkow♀事WartOScizam6wieniaowleC♀Jniz30%.

4.Zamawl明CyOdrzuciofertewykonawcywsytuaqii,gdy:
l)jかreS6nieodpowiadatreSciOgloszenialubInstrukqii;

2)jかvoZeniestanowicz町nieuczciw匂konkuren匂iwrozumieniuprzepis6wozwalczaniu
nieuczciw句konkurenql;

3)zawi:rab書edywobliczeniuceny;

4)jestnleWaZnapepodstawieodrebnychprzepis6Y;
5)wykonawcameSPeinialubniewykaZespe士niamaWarunk6wudzialuwpost?POWaniu;

6)wykonawcapodlegawykluczeniuzpostepowanialubniezをodyotwiadczeniaobraku
POdstawdowykluczenia・
5.Zamawl賓J脅Cyuniewa之mPOStePOWanieoudzie工eniezam6wienianaus士ugispo壬eczne,jeZeIi:

1)niez士oZonoZadnQjofertyniepodleg魂C9jodrzuceniu

2)cena n挑orzystniQjsz句Oferty przeYy誓a kwote,kt6ra誓maWi秘cy zamierza
przeznaczyc na sfinansowanie zam6wlema,Chyba Ze zamawl弼Cy mOZe zwiekszyc

tekwot?docenyn年jkorzystnl♀iSZQjoferty;

3)wystapiうaistotna空anaokolicznoScipowodutca,Zeprowadzeniepostepowanialub

wykonaniezam6wlenlanielezywintereslePublicznym;
4)postepowanieobarczonejestniemoZliwadousunieciawadauniemo掘wi秘CaZaWarCie
mePOdleg明cquniewa乞nieniuumowywsprawiezam6wieniapublicznego.

6.Zamawl明CyPOinformuJeWykonawc6wowyborzeoferty,WSPOS6bokreSIonywRozdziale

7.ZamawlapCyZamiestinastronieBiuletynuInfoma串Publicznq,informa排Oudzieleniu
zam6wienia,POd魂C naZWe alboimlelnaZWisko podmiotu,Z kt6rym zawar士umow9

wsprawiezam6wieni叩ublicznego.Wrazienieudzieleniazam6wienia(uniewaZnien享
post写pOWania)zamawlapCy ZamieSci na stronie podmiotowQj BiuletynuInformaQjl

Publiczn帝infoma函Onieudzieleniuzam6wienia(uniewaZnieniupostepowania)・

ROZDZIAL VI.WYJASNIENIA TRESCI OGLOSZENIAIINSTRUKCJI ORAZ
sposoBPOROZUMIEWANIAS叩WYKONAWCOwzzAMAWIAJACYM
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Unia曇u「opejska
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ZaねCZnikdoOgIoszenia

l.Zamawl明Cy PrZy]mlUe WSZelkie p賞Sma W gOdzinach urzedowania Zamawl年JaCegO

匂.

WrOboczednitygodnia,Odponiedzia批udopi却即Odgodz.8.00dogodziny15:00.
2.OSwiadczenia,Wnioski,ZaWiadomieniaorazinfomaqezamawl弼CylWykonawcaprzekazuja

PISemnie,ZZaStrZeZeniempkt3.
3.ZamawlapCy dopuszcza porozumiewanie sle Za POmOCa f弛sulub e‑maila,PrZy

PrZekazywaniunastepuJaCyChdokument6w:
l)pytania wykonawc6wi wyjainienia zamawi(彊CegO dotyczape tresti Ogloszenialub

InstrukQji,
2)wezwanjewykonawcydowyja§nieniaofertyiodpowiedZwykonawcy,

3)wezwanl?Wykonawcydouzupelnieniaoferty,

4)infomaqaowyborzeofedy,
5)innakore半onden匂vkierowanaprzezzam叩喧CegOdowykonawc6w.
4.JeZelizamawl瑚Cylubwykonawcaprzekaz叫aww.oSwiadczenia,Wnioski,ZaWiadomienia
OraZinformaqje faksem albo e‑mailem,kaZda ze stron na牽danie drugl♀j niezwlocznie

POtWierdza faktich otrzymania.W przypadku przekazywania dokument6w faksemlub
e‑mailem dow6d transmiiii danych omacza,Ze wykonawca otrzymal korespondenQJ?
W mOmenCieJ9I PrZekazania przez zamawlal雀CegO,niezaleznie od ewentualnego

POtWierdzeniafaktuj匂otrzymania.Zamawl明Cynieponosiodpowiedzialnostizaniesprawne
dziaねnieurz脅dze允wykonawcy.

5.PostepowanieodbywasleW」eZykupoIskimwzwi年zkuzczymwszelkiepISma,dokumenty,
oswiadczenialtP.Skふadanewtrakciepostepowaniamiedzyzamawl明CymaWykonawcami
muszaby6sporz雀dzonew」eZykupoIskim・
6・Wykonawca mo乞e zwdc竜sie do zamawIapCegO OvyJaSnIenie treSci Ogねszenialub
Instrukqji.ZamawlapCyudzieliwy]aSmenniezw士ocznie,jednakniepozmqniZna2dniprzed
up嘉ywemteminusk士adaniaofert,POdwarunkiemZewniosekow)UaSnlenietreSciwplyniedo

zamawlapCegO nie poznl♀lni乞do kohcadnia,W kt6rym up書ywapo書owawyznaczonego
terminuskねdaniaofert.
●

′

●

7.Je乞eliwniosekowy]aSmenietrestiInstrukqiilubOg士oszeniawplyniepoup士ywieteminu

sk士adaniawniosku,Okt6rymmowawpkt6,1ubb9dziedotyczy6udzielonychwy】aSmen,
zamawl瑚CymO之eudzieli6wyjaSniehalbopozostawi6wniosekbezrozpoznania.

8.Przedをuzenieteminusk士adaniaofertniewplywanabiegterminuskladaniawniosku,Okt6rym

mowawpkt6.
9.Tre§6pyta允wrazzwカainienianizamawi魂cyudost紺nianastronieintemetowQj.

10.Wuzasadnionychprzypadkachzamawl弼CymOZeprzeduplywemterminusk士adaniaof証
zmieni6tre誇OgloszenialubInstruk串・Dokonanazmianetrestizamawl弼Cyudostepnla

nastronieintemetowqI.

ROZDZIALVII.SPOSOBOBLICZENIACENYOFERTY
LWykonawca podaie cene oferty w"Formularzu of轟y
zalapzniknrldoInstrukqii・

6

‑Wed書ug wzoru stanowlapegO

戸undus之e

各u「op匂Skie

UniaEuropejska

Pomo「ze

ヒu「op軽洋u寄du寂Spo起電調y

a⊂hodnie

Pr°9「d同Rさ9i°nalny

Nrsprawy:ZSM/8.6仲ZP/2/2019

ZaねCZnikdoOg士oszenia

2.Cenaofertymusiobqjmowa6:
1)wszystkiekosztyrealizaqjiprzedmiotuzam6wieniaokre§lonewOgloszeniuiInstrukqji;

2)inne koszty,kt6re wykonawcab9dzie musialponieS6w celu nale乞ytego wykonania

PrZedmiotuzam6wienia.
3.Cena musiby6wyraZona w zIotych poIskich niezale乞nie od wchodzacych wjej sklad

element6w.Cenatabedziebranapoduwagewtrakciewyborunajkorzystni匂sz♀iof証y.

4.W fomularzu ofedowym nalezy wpISa6kwot?W Z士otych poIskich.Wpisana wartose
Wfomularzuofedowym,POWinnaby6kwotabruttozawier明C脅WSZyStkiekosztyponoszone
PrZeZOferenta,ZWi雀ZaneZWykonaniemzadania(np.dqjazd,POdatki,nOClegi,WyZywienie,

Skladkiopねcaneprzezpodm土otyzatmdnic彊ceosobywykon鴫CeZadanie).

5.Cenawofercieprzewidujeliczebno鐙gruppolOos6b.Zamawl弼CyZaStrZegaSObieprawo

ZWi?kszenialiczby os6b w ramach grupy do12os6b.Przy zwiekszonQjliczbie os6b
Zleceniobiorcy przyslugulie WZrOSt WynagrOdzenia wy均cznie o koszt egzamin6w

kwalifikacyjnyCh.Kosztegzamin6wdodatkowychliczonybedziepoobowi鮮明apychcenach

urzedowych.
6.Rozliczeniapomiedzyzamawl明CymaWykonawcqbedaprowadzonewwaluciePLN.

ROZDZIALVIII.ZAWARCIEUMOWY
l.Wykonawca ma obowi雀zek zawrze6umowe wedふug wzoru,StanOWlapegO Za均cznik nr6
doInstrukくれ

Ponadto,ZaWarta ZOStanie umowa powierzenia przetwarzania danych

osobowychwedfugwzoru,StanOWlaCegOZal脅czniknr5doInstruk串・

2.ZawartaumowabedzieJaWnaib?dziepodlegalaudostepnlaniu nazasadach okreSIonych
wprzapisachodostepiedoinformaqjipubliczne)・

ROZDZIALIX.OPISPRZEDMIOTUZAMOWIENIA
l.Przedmiotemzam(卑eniajestus士ugarealiza串SZkolehzawodowychdlauczni6wZespofu
Szk61MorskichwSwinoしUSClu‑uCZeStnik6wpr句ektu"Otwieramydrzwidozatrudnienia
wsp6描nansowanego przez Uni9

EuropQjsk年

w ramach Regionalnego Programu

OperaeyjnegOWqjew6dztwaZachodniopomorskiegonalata2014‑2020
KodyCPV:
>

80531200‑7UsIugiszkoleniatechnicznego

Szczeg6士owy opISZadahdowykonaniazndyduje slePOnlZ♀),ZaWieraonop重SrOdzかz排C
iwskaz叫eml♀jSCeichprzeprowadzenia,gruPyuCZni6wiilo鐙godzinusfugi,atakZedodatkowe
wymaganiastawianetrenerom/doradcom・

2.Zakreszam6wieniaob9jm閃e:
Przeprowadzenie kursu na uprawnienia do obs士ugi w6zk6w jezdniowych,W tym

SPeqjalizowanych(kategoriaIWJO)
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とu「op匂与kie
Prog鴫mRegionalJly
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さu「op軸浮l)寄dusこSpoね露巾y

Za車CZnikdoOg書oszenia

Nrsprawy:ZSMI8.6佃ZPI2/2019

KodCPV
>

80531200‑7UsIugiszkoleniatechnicznego

Zakreszam6wieniaobejmu」e:

‑IIo§6grup‑6,Wtym3grupypolOos6b‑SPeQjalizaqaw6zkizezmiennymwysleglem

3grupypolOos6b‑SPeqializaqaw6zkioperatorempodnoszonymwrazzladunkiem
‑IIoS6os6bwgrupielO
‑IIoS6godzin przypad年japych nal grupe:81h+8h(bezpieczna wymiana butli).

Razem6grupx89godzin=534godzin
*一PrZeWidzianowkaZdQjgrupielOos6b(PrZyPadkurezygnapiiosoby,b?d雀rekrutowaneosoby

Zlistyrezerwowej)
Miejsceszko冒enia:CZe§6teoretycznamiastoSwinoujScie‑Zesp6ISzk6IMorskich mo互e
nieodpIatnie udostepni6

sale na potrzeby przeprowadzenia kurs6w teoretycznych;

cze鐙prak寄′CZna‑miasto SwinoujScie鵜Zesp6ISzk6IMorskich moえe nieodplatnie
udostepnICSa獲e)PIacmanewrowy・Wykonawcawceniekursuzapewniaw6zkiwidIowe・

Zadaniem wykonawcy jest przeprowadzenie kursu oraz zapewnienie egzaminu
zewnetrznego przeprowadzanego przez jednostke uprawniona do egzaminowania
i wystawiania dokumentu uprawn量aJaCegO do prowadzeniai operowania w6zkami

WhategoriiIWJO(獲egitymacjaUDTwystawianapozdanymegzaminiepa血stwowymprzez
Urzad Dozoru Technicznegolub Ksi雀互ka Operatora wystawiana przezInstytut
MechanizacjiBudownictw′aiG6rnictwaSkalnegowWarszawie),WSZCZeg6lnoSci:

a.w przypadku korzystania z sal orazinfrastruktury szkolnq uzgodnienie
z zespo七em zarz雀dz斬cym harmonogramu z語6,kt6ry uwzg重弓dnia6bedzie
mozliwoScilokalowe szko士y,W kaZdym przypadku godziny za握C SZkolnych

uczni6wprzypISanyChdogrupy,

b.Opracowanie Programu szkolenialPrZedstawienie go w terminie2tygodni
odpopISaniaumowydoakceptaqlPrZeZZamawlapCegO
c.z魂Ciaodbywa6si?bedapoze彊Ciachlekacyjnychalbowsoboty(dopuszczasie
w)彊tkowo realiza排z隼)eC W niedziele pod warunkiem zgody wszystkich
uczestnik6w z魂6),WyWieszenia hamnogram6w na tablicy ogtoszeh

zconaymni匂14dniowymwyprzedzeniem;
d.wprzypadkukorzystaniaudost?Pmaniaszkolnychpomieszczehij♀iinfrastruktury

kaZdorazowo prz∈彊Cie.sali(przedi po z彊Ciach),早Zedzi,urZ雀dzeh
imateria16wprzedz擁Clamiizdanie」qOPiekunowIPraCOWmPOZ争J?Ciach,

e.przygotowaniesalidoz粥c,WtymJqOZnakowanie,
f przeprowadzeniezq握CZgOdniezhamonogramem,

g.wype壬nieniedokumenta坤PedagoglCZnQ=Pr句ektowg,
h・ZaPeWnienieuczestnikommateria16wszkoleniowych
i.wniesienie op壬at za egzammy ZeWnetrZne,PrZy CZym termmy egZamin6w

zewnetrznych ustalone zostana w uzgodnieniu z uczestnikami kursu oraz
Zamawl糾aCym
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NrspraⅥγ:zS巾〃8.6仲ZPI2I2019

j・Po ukoficzonym kursie odbywa sle egZamin teoretycznylPraktyczny zgodnie

Z Obowiaz明Cymi w tym zakresie przep葵Sami inormami.Po uzyskaniu

POZytyWnegO Wyniku z egzaminu uczestnik otIZymujele蹟tyma匂?UDTlub
ksiazke Operatora pozwal斬Ce ZgOdnie z prawem operowa6

w6zkiem

jezdniowymnatereniecalegokr砧u,bezograniczeniaczasowego.

Wykonawca prz♀lmしUe OdpowiedzialnoS6za straty matrialniei zniszczenia jakie zostan包

POCZymOneWCZaSietych互ezziJeC.

Szcze如量owyopiszadania

Nazwazadania

Przeprowadzeniekursunauprawnieniadoobslugiw6zk6wjezdniowych,

WtymSPeQjalizowanych(kategoriaIWJO)
Zakres

tematyczny

szkolenia

Celemkursujestnabycieumi♀jetnostiorazuprawniehdokierowania

W6zkamijezdniowymiwkategoriiIWJOumoZliw宣明CObsfuge

WSZyStkichrodzz函WW6zk6w,均czniezw6zkamispe匂alizowanymi

(np.unoszapymioperatoraczymodelamizezmiennymwysiegnikiem).
Operatorzyposiadaj雀cytekategorleuPraWniehmogaprowadzi6
W6zkiodowolnym,nielimitowanymud乞wigu,nieograniczonQ)

WySOko飴ipodnoszeniaorazwyposaZonewkaZdytypnapedu.

WrazzeszkoleniemzbezpleCZnqWymianybutli.Szkolenie
PrOWadzonewdw6chspeqjalizaqiach.

Programszkoleniaprzedstawionyzostaniewteminie2tygodniod
POPISaniaumowydoakceptapiiprzezZamawlapCegO.
Miqjsce

cze鐙teoretyczna‑Swinoujstie‑OPCjonaInieZesp6ISzk6重Morskich

Wykonywaniauslugi:

WudostepmOnyChnapotrzebyszkoIeniasalach
cz揮praktyczna‑WSwinoujSciu‑OPCjonaInieZesp6書Szk6書
Morskich

udostepnla∴Sa賞e)Plac

manewrowy.Szkolapyzapewnia

w6zkiwid書owe
Egzaminzewn?trZny

Cenakursupowimazawiera6op士at9ZaegZaminzewnetrzny

妃へ工′∴、高鍋
∩(

DyrektorZespofu
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