
Postępowanie nr  1/PN/2013 
 

Imielno , dnia 17.06.2013 r. 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 1. 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej 
bezrobotnych w Gminie Imielno" 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawy)  modyfikuję treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

 

1. Modyfikuje się dotychczasową treść załącznika nr 1 do  SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje 

brzmienie: 

Załącznik nr 1  do SIWZ 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Moduł I – Obsługa wózków jezdniowych (9 osób) 

Zajęcia muszą być przeprowadzone w 100 % w miejscowości Imielno lub Jędrzejów. 
Termin realizacji szkolenia: czerwiec-lipiec 2013 

 

Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 

L.p. Przedmiot / zagadnienie Ogółem 
Zajęcia 

teoretyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

1.  
Wiadomości o przepisach prawnych dozoru technicznego 

180 45 

15 godzin / 

1 osoba 

135 

2.  
Ogólne wiadomości na temat urządzeń transportu bliskiego 

3.  

Budowa wózków jezdniowych z mechanicznym napędem 

podnoszenia 

4.  

Obsługa i praca wózkiem jezdniowym z mechanicznym napędem 

podnoszenia 

5.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze wózków 

jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia 

6.  

Procedura postępowania przy niebezpiecznym uszkodzeniu i 

nieszczęśliwym wypadku przy pracy wózkiem jezdniowym z 

mechanicznym napędem podnoszenia 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu państwowego, którego koszt zostanie 

wliczony w cenę szkolenia. 
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Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom: 

a) zaświadczenie  na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 
11.01.2012  
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) oraz  

b) zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez UDT po 
pozytywnym zaliczeniu egzaminu. 
 

Moduł II – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (9 osób) 

Zajęcia muszą być przeprowadzone w 100 % w miejscowości Imielno lub Jędrzejów. 
Termin realizacji szkolenia: czerwiec-lipiec 2013 

 

Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 

Lp. Przedmiot/zagadnienie 

Liczba godzin 

Ogółem Wykłady 
Zajęcia 

praktyczne 

1.  Handel i jego formy. 

120 50 70 

2.  Dokumentacja sklepowa. 

3.  Obliczenia sklepowe. 

4.  Dokumentacja związana ze sprzedażą towarów. 

5.  Podstawy rachunkowości sklepowej. 

6.  Zawieranie transakcji sprzedaży. 

7.  Obsługa komputera i komputerowych programów handlowych. 

8.  Techniki sprzedaży. 

9.  Marketing i merchandising w handlu detalicznym. 

10.  Obsługa kas fiskalnych. 

11.  Podstawowe zasady higieny przy produkcji i obrocie żywnością. 

12.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Po ukończeniu szkolenia, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:  
a. zaświadczenie  na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). 

 
Moduł III – Opiekun osób starszych (3 osoby) 

Zajęcia muszą być przeprowadzone w 100 % w miejscowości Imielno lub Jędrzejów. 
Termin realizacji szkolenia: czerwiec-lipiec 2013 

 

Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 
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Lp. Przedmiot/zagadnienie 

Liczba godzin 

Ogółem Wykłady 
Zajęcia 

praktyczne 

1.  
 
Podstawy psychologii. 
 

120 75 45 

2.  
Struktura organizacyjna. Zasady działania ośrodków pomocy. 
Regulamin i obowiązki opiekunki. 

3.  Cechy opiekunki i współpraca ze środowiskiem. 

4.  Postępowanie w przypadku choroby. 

5.  Higiena chorego. 

6.  Zabiegi pielęgnacyjne za zlecenie lekarza. 

7.  Zasady żywienia – rodzaje diet. 

8.  
Postępowanie w przypadku schorzeń poszczególnych układów 
człowieka. 

9.  Starość jako etap rozwoju. 

10.  Postępowanie w okresie zdrowienia. 

11.  Postępowanie w przypadku choroby zakaźnej. 

12.  Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

13.  Czuwanie i pomoc dla umierającego.    

14.  Wiadomości o lekach.    

 

 

Moduł IV – Prawo jazdy kat. B (6 osób) 

Zajęcia teoretyczne – Imielno lub Jędrzejów 
Zajęcia praktyczne – miasto Kielce lub miasto, w którym BO będzie zdawał egzamin państwowy  
Termin realizacji szkolenia: wrzesień-październik 2013 

 

Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 

 

Lp. Przedmiot/zagadnienie 

Liczba godzin 

Ogółem Wykłady 
Zajęcia 

praktyczne 

1.  
1. Podstawowe pojęcia i przepisy ruchu drogowego. 
2. Kontrola ruchu drogowego. 

180 30 30 godzin/ 
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3. Użytkowanie i wyposażenie pojazdu. 
4. Technika kierowania i zasady obsługi pojazdu. 
5. Zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego  

i praktycznego na prawo jazdy kat. B. 
6. Pierwsza pomoc przedlekarska. 
7. Zajęcia praktyczne (30 godz. jazdy samochodem osobowym 

na 1 osobę). 

1 osoba 

RAZEM 210 30 180 

Podstawowy zakres programu szkolenia musi być zgodny z programem wskazanym wyżej i przepisami 

zewnętrznymi  

(1 godzina zajęć teoretycznych = 45 min)  

(1 godzina zajęć praktycznych = 60 min). 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu zewnętrznego (teoretycznego + 

praktycznego) na prawo jazdy kat. B, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. 

 

 


