
 
Załącznik 1 do umowy 

 

znak sprawy: Z.S.271.13.2020 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

 

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowi-

cach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczy-

cieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowi-

cach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, 

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe 

uczniów - SPR. 

 

Rodzaj kursów oraz liczba uczestników: 

− Kurs spawania metodą MAG – liczba godz. 1 kursu 145,  

liczba spotkań 20 lub więcej, liczba uczestników – 15, 

− Kurs spawania metodą MIG liczba godz. 1 kursu 180, 

liczba spotkań 20 lub więcej, liczba uczestników – 5,  

− Kurs spawania metodą TIG liczba godz.1 kursu 103,  

liczba spotkań 10 lub więcej, liczba uczestników 10, 

− Kurs operatora wózków jezdniowych – liczba godzin 1 kursu – 38 

liczba spotkań – 5 lub więcej, liczba uczestników – 24. 

− Kurs koparko-ładowarki – liczba godzin 1 kursu – 134 

liczba spotkań – 20 lub więcej, liczba uczestników – 12, 

 

Uczestnicy kursów tiret pierwsze, drugie i trzecie otrzymają certyfikaty. Kursy mają przygo-

tować do końcowego egzaminu nadającego uczestnikom uprawnienia do wykonywania za-

wodu spawacza. W wyniku pozytywnego zdanego egzaminu absolwent otrzymuje Książkę 

Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.  

 

kurs spawania TIG powinien obejmować: 

materiałoznawstwo i procesy spawania, zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, 

urządzenia spawalnicze, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczna praca na hali produkcyj-

nej, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy 

do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG, 

elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania, bezpieczeństwo i higiena pracy, 

charakterystyka spawania TIG oraz typowe parametry. 

 

kurs spawania MAG powinien obejmować: 

zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, urządzenia spawalnicze, bezpieczeństwo 

i higiena pracy, bezpieczna praca na hali produkcyjnej, 



 

materiały dodatkowe do spawania, spawanie w praktyce, oznaczenie i wymiarowanie spoin, 

metody przygotowania złączy do spawania, kwalifikowanie spawaczy, budowa i użytkowanie 

urządzeń do spawania MAG, materiały dodatkowe do spawania, bezpieczeństwo i higiena 

pracy, charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry, 25 godz. teorii, 120 godz. 

praktyki. 

 

kursu spawania MIG powinien obejmować: 

zastosowanie urządzeń do spawania w osłonach gazów elektrodą topliwą, materiały spawalni-

cze, możliwość nastawienia parametrów spawania, łuk spawalniczy – rodzaje, unikanie wad 

w spoinach oraz zakłóceń w działaniu urządzeń do spawania, bezpieczeństwo i higiena pracy, 

materiały podstawowe – aluminium i jego stopy, cięcie termiczne, przygotowanie elementów 

do spawania, oznakowanie spoin na rysunkach, pozycje spawania, opis egzaminu spawacza 

wg Wytycznych Instytutu W-05/IS-17 oraz PN 287-1 i PN-EN 287-2, przegląd metod spaja-

nia, wady i niezgodności spoin, metody badań złączy spawanych, naprężenie, skurcz i od-

kształcenia, system szkolenie i egzaminowania spawaczy w Polsce, czas trwania szkolenia 

wynosi ok. 180h 

 

Kurs operatora wózków jezdniowych – liczba godzin 1 kursu – 38  

liczba spotkań – 5 lub więcej, liczba uczestników – 24. 

Program kursu powinien zostać zatwierdzony przez UDT oraz przygotować do egzaminu  

państwowego składanego przed komisją powołaną przez UDT. Uczestnik uzyskuje uprawnie-

nia do obsługi wózka widłowego i certyfikat. 

 

Kurs koparko-ładowarki – liczba godzin 1 kursu – 134 

liczba spotkań – 20 lub więcej , liczba uczestników - 12.  

Uczestnicy otrzymają Certyfikaty oraz wpis do książki Operatora maszyn roboczych 

 

Godziny, o których mowa wyżej będą rozliczane jako godziny lekcyjne. 

Zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach kursów  muszą odbywać się na terenie szkoły. 

Wykonawca zapewni kadrę wykładowców oraz instruktorów posiadających odpowiednie przy-

gotowanie oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kursów. 

Wykonawca w ramach prowadzonych kursów przygotuje i przedłoży Zamawiającemu pro-

gramy autorskie kursów wykorzystujące  standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe 

programy szkoleń dla zawodów objętych kursami dostępne w bazach danych Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej znajdujące się na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl,. 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni uczestnikom materiały edukacyjne 

dotyczące tematyki kursów, materiały pomocnicze niezbędne do realizacji  części praktycz-

nych do wykorzystania podczas zajęć i odda  je uczestnikom na własność.  

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/


 

Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania na materiałach edukacyjnych, informację: 

Projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie 

Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na 

lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształ-

cenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR 

 

Program kursów -  zawiera w szczególności: 

• nazwę i zakres szkolenia, 

• czas trwania i sposób organizacji szkolenia, 

• cele szkolenia, 

• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,  

z  uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, 

• treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 

• sposób sprawdzania efektów szkolenia. 

 

Termin wykonania kursów w 2021 r.: 

 

Szczegółowy program kursów i terminy ich realizacji  zostanie ustalony  

i przyjęty przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.  

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników kursów 

przez prowadzenie imiennych list obecności- wzór listy obecności musi być uzgodniony z 

Zamawiającym, a także bieżącego informowania Zamawiającego (Koordynatora projektu,) o 

każdej nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w zajęciach. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik zajęć zawierający głównie daty  

i godziny prowadzonych zajęć, tematykę zajęć, zgodnie z zaproponowanym i zaakceptowa-

nym harmonogramem i konspektem kursów, ankiety ewaluacyjne przed i po realizacji kur-

sów- wszystkie wzory dokumentów muszą być przedstawione do zatwierdzenia Zamawiają-

cemu.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowana egzaminu przez odpowiednie instytucje ze 

zdobytej wiedzy, dzięki któremu zostaną wydane odpowiedniego dokumentu potwierdzające-

go nabycie uprawnień przez kursantów.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

beneficjentów kursów, wskazanych przez Zamawiającego  (od dnia rozpoczęcia kursu do dnia 

zakończenia). Listę tych osób Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu poprze-

dzającym rozpoczęcie szkolenia 


