Załącznik nr 3.1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I - Kurs ECDL – 85 godzin (40 osób)
1. Ilość osób: 40
2. Ilość godzin: 85
3. Termin szkolenia: od daty podpisania umowy do 9 lutego 2018 roku. Harmonogram
musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
4. Godziny odbywania szkoleń: od 15:00 do 19:00 w dni nauki szkolnej, od 8:00 do 19:00
w dni wolne od zajęć.
5. Ilość godzin dziennie: maksymalnie 6
6. Sposób liczenia godzin: godzina lekcyjna (45 minut)
7. Rodzaj szkolenia: szkolenie stacjonarne. Zamawiający zapewnia sale lekcyjne.
8. Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego.
9. Ilość grup: 4
10. Zamawiający wymaga by egzamin został przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego.
Koszt egzaminu pokrywa Zamawiający.
11. W koszt kursu należy wkalkulować:
1) koszt

materiałów

dydaktycznych

(multimedialna

płyta

CD,

literatura

wspomagającą przygotowanie do egzaminu ECDL, pendrive - pamięć USB o
pojemności min. 4 GB),
2) koszt przeprowadzania kursu komputerowego przygotowującego do egzaminów
ECDL - moduły BASE - B1. B2, B3, B4, S1, S2 i S7 dla 1 osoby,
3) koszt udostępnienia sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia
egzaminu,
12. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Posiadania uprawnień do organizowania i przeprowadzania kursu objętego
niniejszym zamówieniem,
2) Zapewnienia wykwalifikowanej kadry – uprawnionej do przeprowadzenia
egzaminów zewnętrznych w ramach poszczególnych modułów.
3) Przeprowadzenia kursu komputerowego: przygotowującego do egzaminów ECDL
- moduły BASE - B1, B2, B3, B4, S1, S2 i S7. Program kurs oparty musi być np.
na sylabusie opracowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne dla
modułów B1,B2,B3, B4, S1, S2 i S7. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą

uczestników i Zamawiającego kurs może odbywać się w innych godzinach oraz
weekendy.
4) Zapewnienia

odpowiedniego

sprzętu

komputerowego

niezbędnego

do

przeprowadzenia egzaminu. Uczestnik kursu musi posiadać indywidualne, w pełni
wyposażone stanowisko komputerowe.
5) Przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego/państwowego uprawniającego do
uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w ramach
każdego modułu. Wykonawca dokona formalności związanych z ustaleniem
terminu egzaminu, zapisami na egzamin.
6) Zapewnienia uczestnikowi kursu nieodpłatnie, na jego własność, materiałów
dydaktycznych i pomocniczych niezbędnych przy realizacji szkolenia.

