Załącznik nr 3.2.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II - Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T – 50 godziny (8 osób)
1. Ilość osób: 8
2. Ilość godzin: 50 (30 godzin teorii, 20 godzin praktyki)
3. Termin szkolenia: od daty podpisania umowy do 31 maja 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 8 godzin teorii, maksymalnie 3 godziny jazdy,
6. Sposób liczenia godzin: godzina lekcyjna (45 minut) – teoria / godzina zegarowa (60
minut) – praktyka
7. Miejsce szkolenia: miejsce wskazane przez Wykonawcę w ofercie – teoria, w miejscach
wskazanym przez Wykonawcę - praktyka
8. Ilość grup: 1 grupa dla nauki teorii
9. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu nauki jazdy kategorii T dla
uczniów technikum agrobiznesu w ZSR Cudzynowicach, zgodnie z podstawą
programową na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16
stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
kształcenia w zawodach (Dz.U. 2015, poz.130)
10. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane uczniów w zakresie niezbędnym do
wykonania zamówienia..
11. W celu realizacji zamówienia Wykonawca przygotuje ucznia do kierowania ciągnikiem
rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą
(przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy
odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5
stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( Dz.U. z 2015r. poz.155 i 541).
12. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych i realizacji kursu prawa jazdy
kat. T zgodnie z obowiązującymi przepisami
2) Powiadomienia uczniów o dostępnych terminach i lokalizacjach kursu oraz
przyjmowania indywidualnych zapisów od uczniów
3) Prowadzenia dokumentacji zajęć oraz przekazania Zamawiającemu po zakończeniu
kursu pełnej dokumentacji kursu

4) Ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
14. Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę w
ofercie (lub innym miejscu zlokalizowanym bliżej niż zawarte w ofercie).
15. Zajęcia praktyczne muszą odbywać się na terenie powiatu kazimierskiego lub powiat,
w którym zlokalizowane jest wskazane w ofercie dot. Zajęć teoretycznych, przy czym
sugerowanym miejscem rozpoczęcia każdorazowych zajęć praktycznych oraz miejscem
zakończenia każdorazowych zajęć praktycznych powinno być miejsce na terenie
Cudzynowic.
16. Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:
1) Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kat. T, zgodnie z
powyższym opisem przedmiotu zamówienia;
2) Stała i bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie dotyczącym realizacji
umowy, w szczególności ustalania informacji i spełnienia warunków niezbędnych
do sprawnej realizacji umowy;
3) Prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzanych zajęć;
4) Potwierdzania przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych na listach
obecności, z podpisem uczestników kursu;
17. Uczestnicy kursu będą podzieleni na grupy w zależności od postępu realizacji projektu,
w zależności od zakończenia udziału w pozostałych zadaniach przewidzianych dla
uczestników w trakcie realizacji projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmiany liczby uczestników Kursu prawa jazdy kat. T zgodnie z dopuszczalnymi
zmianami warunków umowy.
18. Planowany okres realizacji Kursu prawa jazdy kat. T zgodny będzie z harmonogramem
realizacji projektu oraz dopasowany do okresów uczestnictwa w projekcie
poszczególnych uczestników, którzy zakwalifikowani zostali do udziału w ww. kursie.
Okres realizacji ww. kursu będzie się mieścił pomiędzy datą podpisania umowy o
zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kat. T a 31 maja 2018r.
19. Liczba godzin szkolenia zostanie dostosowana do potrzeb każdego z uczestników
indywidualnie, przy czym nie może być mniejsza niż 50 godzin, w których mieścić się
będzie niemniej niż 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.
Godzina zajęć teoretycznych liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne trwające 45
minut oraz przerwę liczącą 15 minut. Godzina zajęć praktycznych liczy 60 minut. Kurs
musi obejmować zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, realizowane według planu
nauczania, zgodnego z wymogami obowiązującego prawa polskiego, dotyczącego

kandydatów na prawo jazdy kat. T. Realizacja zajęć teoretycznych powinna odbywać
się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, natomiast zajęć praktycznych od
poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt. Zajęcia teoretyczne powinny zostać
zrealizowane w ciągu maksymalnie 15 dni roboczych. Szczegółowy harmonogram
realizacji kursu będzie ustalany na bieżąco w trakcie realizacji umowy, z
wyprzedzeniem pozwalającym na właściwe wykonanie umowy oraz dostosowany do
harmonogramu realizacji pozostałych zadań projektu, w których uczestnicy będą brali
udział, w sposób umożliwiającym uczestnikom udział we wszystkich zadaniach
projektowych. O terminie rozpoczęcia realizacji części kursu oraz liczbie osób
przypadającej na daną część Zamawiający powiadomi z wyprzedzeniem pozwalającym
na właściwe wykonanie umowy.
20. Informacje dot. miejsca odbywania się zajęć muszą bezwzględnie znaleźć się w ofercie
Wykonawcy.
21. Jakość i zakres oferowanego programu Kursu prawa jazdy kat. T powinny być zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dot. organizowania i przeprowadzania
kursów prawa jazdy danej kategorii.
22. W trakcie zajęć teoretycznych każdy z uczestników musi mieć możliwość pracy przy
komputerze – możliwość wypełniania testów. W trakcie zajęć praktycznych każdy z
uczestników musi mieć możliwość samodzielnej jazdy i wykonywania manewrów
odpowiednim pojazdem w wymiarze min. 20 godzin.
23. Po zakończeniu kursu Wykonawca zorganizuje uczestnikom egzamin wewnętrzny,
potwierdzający nabyte umiejętności.
24. Wykonawca wystawi uczestnikom odpowiednie dokumenty stwierdzające ukończenie
kursu, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa polskiego. Wykonawca wystawi
uczestnikom certyfikat stwierdzający ukończenie kursu
25. Wykonawca przed rozpoczęciem pierwszych zajęć przekaże każdemu z uczestników
materiały dydaktyczne: kompletne materiały zawierające aktualne przepisy prawa
zgodne z zakresem kursu, aktualny kodeks drogowy w wersji książkowej, przykładowe
testy egzaminacyjne w wersji papierowej i/lub CD/DVD (w zależności od możliwości
uczestników do odczytu nośników). Koszt materiałów dydaktycznych należy wliczyć
w koszt kursu.

