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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia są: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w 
ramach projektu „Kompetentny Przywidz” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach”, Działanie: 9.6 „Upowszechnienie uczenia się 
dorosłych” Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w 
zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013. 
W okresie: od podpisania umowy  do 31.05.2014r. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zajęcia osób dorosłych prowadzone w Zespole Szkół w 

Przywidzu, ul Szkolna 1, 83-047 Przywidz.  

 

 2.Przedmiot zamówienia obejmuje 3 części, tj. 

1) cześć I – pełnienie funkcji lektora j. angielskiego dla dorosłych w  Zespole Szkół w 

Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, łącznie 240 godzin. Wymagane jest 

wykształcenie kierunkowe i uzyskanie dyplomu magistra oraz minimum 3-letnie 

doświadczenie w zakresie nauczania j. angielskiego. Dodatkowym atutem jest doświadczenie 

w zakresie nauczania j. angielskiego osób dorosłych. 

Szkolenie z zakresu języka angielskiego obejmuje 2 grupy dorosłych o liczebności 12 osób 

(łącznie 24 osoby). Szkolenie rozpocznie się na poziomie A1- 60h zajęć na grupę (łącznie 

120h zajęć). Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających 

przystąpienie do egzaminów TOEiC  tj. skuteczne posługiwanie się językiem w sytuacjach 

zawodowych, rozwijanie świadomości językowej, płynności i poprawności w zakresie j. 

formalnego, zrozumienia głównej myśli i treści, dyskusji, rozmowy, wypowiadanie się na 

podstawie wysłuchanych i przeczytanych tekstów, wyrażać i uzasadniać swoją opinie. 

Program zajęć obejmować będzie rozumienie ze słyszenia-11h, czytanie-14h, konwersacje w 

sytuacjach zawodowych-13h, pisanie oraz redagowanie tekstów-10h oraz warsztaty 

przygotowujące do egzaminu (egzaminy próbne)-12h. 

Szkolenie zakończy na poziomie A2-60h zajęć na grupę (łącznie 120h zajęć). Celem 

szkolenia jest skuteczne posługiwanie się językiem w sytuacjach zawodowych, rozwijanie 

świadomości językowej, płynności i poprawności w zakresie języka formalnego , zrozumienie 

głównej myśli i treści, dyskusji, rozmowy, intencję i styl mówiącego w sytuacjach 

zawodowych i społecznych. Tłumaczenie krótkich tekstów w tym fragmentów umów i 

korespondencji firmowej. 

Program zajęć obejmować będzie rozumienie ze słyszenia-11h, czytanie-14h, konwersacje w 

sytuacjach zawodowych-13h, pisanie oraz redagowanie tekstów-10h oraz warsztaty 

przygotowujące do egzaminu (egzaminy próbne)-12h. 
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Szkolenia rozpoczną się w październiku 2013r. i odbywać się będą minimum 2 razy w 

tygodniu po minimum 2 godziny (harmonogram zostanie ustalony po podpisaniu umowy z 

Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę). 

Zajęcia będą prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem materiałów audio i video 

oraz podręczników i zeszytów ćwiczeń, które dostarczy Zamawiający. Zamawiający 

udostępni sale lekcyjne ZS w Przywidzu na potrzeby szkolenia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin języka angielskiego na 

rzecz języka niemieckiego do 120 godzin. 

 

2) części II – pełnienie funkcji lektora j. niemieckiego  dla dorosłych w  Zespole Szkół w 

Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, łącznie 180 godzin. Wymagane jest 

wykształcenie kierunkowe i uzyskanie dyplomu magistra oraz minimum 3-letnie 

doświadczenie w zakresie nauczania j. niemieckiego. Dodatkowym atutem jest doświadczenie 

w zakresie nauczania j. niemieckiego osób dorosłych. 

Szkolenie z zakresu języka niemieckiego rozpocznie się na poziomie A1 i obejmie 2 grupy 

osób dorosłych (łącznie 24 osoby) po 60h zajęć na grupę (łącznie 120h zajęć). Celem 

szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przystąpienie do egzaminów 

WiDaF tj. skuteczne posługiwanie się językiem w sytuacjach zawodowych, rozwijanie 

świadomości językowej, płynności i poprawności w zakresie j. formalnego, zrozumienia 

głównej myśli i treści, dyskusji, rozmowy, wypowiadanie się na podstawie wysłuchanych i 

przeczytanych tekstów, wyrażać i uzasadniać swoją opinie. Program zajęć obejmować będzie 

rozumienie ze słyszenia-11h, czytanie-14h, konwersacje w sytuacjach zawodowych-13h, 

pisanie oraz redagowanie tekstów-10h oraz warsztaty przygotowujące do egzaminu 

(egzaminy próbne)-12h. 

Szkolenie zakończy na poziomie A2 i obejmie 1 grupę o liczebności 12 osób -60h zajęć na 

grupę. Celem szkolenia jest skuteczne posługiwanie się językiem w sytuacjach zawodowych, 

rozwijanie świadomości językowej, płynności i poprawności w zakresie języka formalnego , 

zrozumienie głównej myśli i treści, dyskusji, rozmowy, intencję i styl mówiącego w 

sytuacjach zawodowych i społecznych. Tłumaczenie krótkich tekstów w tym fragmentów 

umów i korespondencji firmowej. 

Program zajęć obejmować będzie rozumienie ze słyszenia-11h, czytanie-14h, konwersacje w 

sytuacjach zawodowych-13h, pisanie oraz redagowanie tekstów-10h oraz warsztaty 

przygotowujące do egzaminu (egzaminy próbne)-12h. 

Szkolenia rozpoczną się w październiku 2013r. i odbywać się będą minimum 2 razy w 

tygodniu po minimum 2 godziny (harmonogram zostanie ustalony po podpisaniu umowy z 

Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę). 

Zajęcia będą prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem materiałów audio i video 

oraz podręczników i zeszytów ćwiczeń, które dostarczy Zamawiający. Zamawiający 

udostępni sale lekcyjne ZS w Przywidzu na potrzeby szkolenia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby godzin języka niemieckiego na 

rzecz języka angielskiego do 120 godzin. 
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3) części III – pełnienie funkcji trenera szkoleń ECDL dla dorosłych w  Zespole Szkół w 

Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, łącznie 240 godzin. Wymagane jest 

wykształcenie kierunkowe i uzyskanie dyplomu inżyniera i/lub magistra oraz minimum 2-

letnie doświadczenie w zakresie nauczania ICT. Dodatkowym atutem jest doświadczenie w 

zakresie nauczania ICT osób dorosłych. 

Szkolenie z zakresu ECDL rozpocznie się na poziomie ECDL Start i obejmie 2 grupy 

dorosłych po 12 osób (łącznie 24 osoby)- 60h zajęć na grupę (łącznie 120h zajęć). Celem 

szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przystąpienie do egzaminów w 

ramach Europejskiego Certyfikatu umiejętności Komputerowych (ECDL). Program szkolenia 

obejmuje użytkowanie komputerów-12h, przetwarzanie tekstów-20h, arkusze kalkulacyjne-

24h, grafika menadżerska i prezentacja-16h.  

Szkolenie zakończy się na poziomie ECDL core i obejmie 1 grupę (12 osób)-120h zajęć na 

grupę. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przystąpienie 

do egzaminów w ramach ECDL. Program szkolenia obejmuje użytkowanie komputerów-12h, 

przetwarzanie tekstów-20h, arkusze kalkulacyjne-24h, grafika menadżerska i prezentacja-16h, 

bazy danych-24h, przeglądanie stron internetowych i komunikacja-16h, podstawy technik 

informatycznych i komunikacyjnych-8h. 

Szkolenia rozpoczną się w październiku 2013r. i odbywać się będą minimum 2 razy w 

tygodniu po minimum 2 godziny (harmonogram zostanie ustalony po podpisaniu umowy z 

Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę). 

Zajęcia będą prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem sprzętu ICT. 

Zamawiający udostępni sale lekcyjne ZS w Przywidzu na potrzeby szkolenia. 

 

 

3. Szczegółowy zakres zamówienia. 

1) Zamawiający zapewnia pomieszczenia i sprzęt konieczny do realizacji zamówienia, 

2) Przez 1 godzinę zajęć rozumie się 45 minut 

3) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego harmonogramu zajęć 

 zaakceptowanego przez Zleceniodawcę oraz Koordynatora projektu  

4) Wykonawca wszelkie zmiany w harmonogramie zajęć wynikające z ważonych powodów 

zobowiązuje się dokonywać po konsultacjach z Koordynatorem Projektu. 

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącej kontroli, nad realizacją 

zamówienia w okresie obowiązywania umowy. 

6) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie cyklicznie, raz na 

miesiąc. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zajęć, przygotowywania 

sprawozdań według wytycznych przekazanych przez Zleceniodawcę lub  Koordynatora 

Projektu. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia materiałów oraz dokumentacji zajęć zgodnie 

z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki ze wskazaniem źródeł finansowania. 

9) Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i zebraniach 

dotyczących Projektu organizowanych przez Zleceniodawcę oraz Koordynatora projektu. 
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10) Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, określone przepisami prawa do 

prowadzenia poszczególnych zajęć. 

11) Do obowiązków prowadzącego zajęcia należeć będzie w szczególności. 

a) opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć i uzyskanie akceptacji Zleceniodawcy 

i Koordynatora Projektu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy  

b) opracowanie programu zajęć oraz uzyskanie akceptacji Zleceniodawcy  i Koordynatora 

Projektu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy) 

c) systematyczne prowadzenie i dokumentowanie zajęć zgodnie z zaleceniami Koordynatora 

Projektu; 

c) sporządzanie sprawozdań z realizacji zajęć w terminach wskazanych przez Koordynatora 

Projektu; 

d) dbałość o pomieszczenia, sprzęt i urządzenia wykorzystywane do realizacji projektuj, 

współpraca z kadra zarządzająca projektu 

e)  ochrona i przetwarzanie danych osobowych beneficjentów zgodnie z ustawa 

z dnia 29 sierpnia 1997 r/ o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r/ Nr 101, poz./ 926 

ze zmianami) na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego oraz 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); 


