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Załącznik nr 6 do ZO
CZĘŚĆ 1: Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć praktycznych z zakresu prawa jazdy kat. C.
Zakres zajęć obejmuje zajęcia praktyczne na kursach prawa jazdy kat. C.
1) Maksymalna łączna liczba godzin do przeszkolenia wynosi 1890:
a) Szkolenie jednej osoby obejmuje 31 godzin, w tym egzamin wewnętrzny – maksymalna liczba godzin wynosi 1674 dla 54 osób,
b) Zamawiający przewiduje dodatkowe godziny w ramach przedmiotowego zamówienia w łącznej
ilości 216 godzin.
2) Szkolenie jednej osoby nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.
3) Zajęcia odbywać się będą w województwie zachodniopomorskim. Zajęcia mogą odbywać się między
innymi w Szczecinie, Stargardzie, Wałczu, Policach, Gryfinie, Goleniowie. Miejsce realizacji zajęć
uzależnione będzie od potrzeb rekrutacyjnych Zamawiającego. Zajęcia muszą się rozpoczynać w miejscowości, o której poinformuje Zamawiający.
4) Zamawiający będzie kierował osoby sukcesywnie, do wyczerpania przewidzianego limitu godzin, ale
nie dłużej niż do 31.08.2020r. Zastrzega się kierowanie osób w trybie indywidualnym. Zamawiający
dopuszcza przedłużenie terminu kierowania osób.
5) Wskazana wielkość zamówienia nie określa realnej bądź deklarowanej potrzeby. Rzeczywista wielkość
dostosowana będzie do potrzeb Zamawiającego i uzależniona w szczególności od wyników rekrutacyjnych uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skierowania żadnej osoby z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego bądź skierowania takiej liczby osób, która będzie odzwierciedlała faktyczne zapotrzebowanie, do wyczerpania przewidzianego limitu godzin. Za przyczyny niezależne od Zamawiającego uznaje się w szczególności: brak kandydatów spełniających kryteria określone w regulaminie uczestnictwa, zmiana preferencji kandydatów związanych z miejscem realizacji
szkolenia. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu.
6) Zajęcia praktyczne należy przeprowadzić na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim. Zamawiający
wymaga, aby czas przeznaczony na realizację szkolenia odbył się w szczególności na trasach egzaminacyjnych.
7) Wykonawca w ramach zajęć praktycznych musi dysponować i wykorzystać do realizacji zamówienia
pojazdy, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 ZO. Zajęcia należy przeprowadzić na pojazdach
o takich samych lub lepszych parametrach niż pojazdy używane podczas egzaminu państwowego przez
WORD najbliższy dla miejsca przeprowadzenia szkolenia oraz spełniających warunki określone w
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
3. Przedmiot zamówienia należy przeprowadzić między innymi w oparciu o ustawę o kierujących pojazdami z
dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2017r., poz. 978 ze zm.) oraz jej aktami wykonawczymi, jak i w oparciu o
wszelkiego rodzaju materiały, badania dotyczące przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia (zwane dalej również „Wykonawcą”) zobowiązane są do przeprowadzenia zajęć, w terminach określonych przez Zamawiającego, w dni powszednie i weekendy.
5. W trakcie zajęć wszyscy Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w treściach i sposobie przekazu
zasady równości płci oraz informowania ustnie o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
6. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne dane
oraz informacje dotyczące Projektu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania reguł informacyjnych o Projekcie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bądź innymi wytycznymi.
8. Wykonawca zobowiązany będzie wystawić fakturę w rozliczeniu miesięcznym, z zastrzeżeniem pkt 9. Fakturę należy doręczyć Zamawiającemu wraz z wymaganymi dokumentami, o jakich mowa w pkt 10 ppkt 2.
Przedłożenie faktury bez wymaganych dokumentów, nie wywołuje żadnego skutku w zakresie obowiązku
jej zapłaty.
9. Rozliczenie za realizację zamówienia odbywać się będzie na podstawie faktycznej liczby zrealizowanych
godzin.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) przestrzegania, w ramach realizacji Projektu, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
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2) przekazania dokumentacji projektu, dzienników zajęć, listy obecności i innych list wymaganych przez
Zamawiającego,
3) poddania się kontroli i audytowi dokonywanych przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą oraz
inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu,
4) umożliwienia kontrolującym wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym
dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami Projektu realizowanymi bezpośrednio
przez Wykonawcę,
5) umieszczenia obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu,
6) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy,
7) indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów poszczególnych
uczestników i zwiększenia pomocy wobec osób mających trudności w procesie nauczania,
8) bezzwłocznego, informowania Zamawiającego (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o nieobecności
na zajęciach, przesłanek o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach oraz innych istotnych dla zamówienia
zdarzeniach pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za tych uczestników,
9) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym co najmniej: listę obecności i inne listy określone i przekazane przez Zamawiającego,
10) przeprowadzenie zajęć na materiałach, których rodzaj i treść uzgodniona będzie z Zamawiającym, oraz
prowadzenia zajęć według harmonogramu przekazanego przez Zamawiającego,
11) przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych i testów wg potrzeb Zamawiającego.
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