
        

 

 
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Uwaga: Ilekroć w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o godzinie dydaktycznej, należy 

przez to rozumieć jednostkę czasu równą 45 minut. 

2. Uwaga: Ilekroć mowa o kursie A jest mowa o kursie zawodowym: Opiekun osób starszych 

i niepełnosprawnych, natomiast  ilekroć mowa o kursie B  jest mowa o kursie zawodowym: Pracownik 

remontowo-budowlany. 

 

1. Kursy zawodowe 

a. Realizacja łącznie 200 godzin dydaktycznych kursu zawodowego (5 dni w tygodniu po  8 godzin 

dydaktycznych  dziennie, zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku, w przedziale godzinowym 

od 8.00 do 18.00) – łącznie dla 4 osób tj. dwie osoby kurs A, dwie osoby kurs B. 

b. Okres realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2019 r.  

c. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz ponieść następujące koszty związane z organizacją 

i realizacją kursu zawodowego: 

 zapewnić warunki pracy zgodnie z przepisami bhp w trakcie trwania kursu,  

 zapewnić uczestnikom kursu odpowiednie materiały szkoleniowe z długopisami (tzn. materiały 

szkoleniowe związane z tematyką szkolenia (4 + 2 kpl.), które po zakończeniu szkolenia przejdą 

w posiadanie uczestników (4 kpl.) i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości realizacji 

usługi (2 kpl.), 

 zapewnić dwie sale szkoleniowe na terenie miasta Andrychów, umożliwiającą przeprowadzenie 

kursu, 

 zapewnić jeden ciepły posiłek każdego dnia dla każdego uczestnika szkolenia zgodnie 

z preferencjami dietetycznymi  (tj. obiad dwudaniowy z napojem) oraz dodatkowo serwis kawowy 

z poczęstunkiem (kawa rozpuszczalna/parzona, herbata, woda mineralna gazowana/niegazowana, 

mleko do kawy, cukier, soki, kruche ciastka), 

 oznakować pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z wymogami 

Zamawiającego, 

 zapewnić trenerów/wykładowców z kompetencjami do prowadzenia szkoleń/kursów 

w przedmiotowym temacie, 

 wystawić  uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu szkolenia zawierające 

informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, nabytych kwalifikacjach, podniesionych 

kwalifikacji zawodowych, 



        

 

 
 

 ubezpieczyć każdego z uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych 

w związku ze szkoleniami oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, których wykaz przesłany zostanie 

Wykonawcy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia, 

 przeprowadzić ewaluację szkolenia – dokonać oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

 w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia usługi opracować i przedłożyć Zamawiającemu 

raport z realizacji usługi szkoleniowej oraz listy obecności uczestników na zajęciach 

w poszczególnych dniach szkolenia, listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, listy 

poświadczające korzystanie z posiłków i serwisu kawowego, listy poświadczające odbiór 

certyfikatów, kopie certyfikatów (zaświadczeń o ukończeniu szkolenia) przekazanych uczestnikom, 

ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczestników szkolenia oraz dziennik zajęć, 

 prowadzić dokumentację wykonanych usług, 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia.  Wykonawca 

zobowiązany jest do umożliwienia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wglądu 

w przebieg szkolenia oraz pełnego wglądu w dokumentację prowadzonego szkolenia        

 Kurs A i Kurs B zawierać będzie co najmniej następujące zagadnienia: 

a) Kurs A: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych:  

 podstawy geriatrii,  

 specyfika pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, 

 utrzymanie chorego w czystości, pielęgnacja i higiena osobista, 

 przygotowanie posiłków, zasady żywienia, 

 zaspokajanie potrzeb odżywiania,  

 choroby wieku starczego, 

 wykonanie podstawowych pomiarów parametrów życiowych,  

 usprawnianie podopiecznego w jego środowisku, w obrębie łóżka i mieszkania 

 udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, w stanach zagrożenia i zapobieganie 

urazom, 

 wykonywanie opatrunków, 

 etyka w zawodzie, podstawy psychologii. 

b) Kurs B: Pracownik remontowo-budowlany: 

 nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania podstawowych robót 

remontowych, 

 materiałoznawstwo ogólnobudowlane, 

 nabycie wiedzy na temat narzędzi i sprzętów remontowo-budowlanych, 

 przepisy BHP w miejscu pracy, 

 nowoczesne technologie budowlane, 

 prace murarsko-tynkarskie, 

  prace malarsko-tapeciarskie. 


