
 
 

 

           Załącznik 1 – do umowy (odpowiednio dla części) 

znak sprawy: Z.S.271.14.2020 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół 

w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „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 kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 

Kształcenie zawodowe uczniów - SPR. 

Zamówienia będzie realizowane w V częściach. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Wszędzie gdzie jest mowa o kursie należy rozumieć również szkolenie. 

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19. 

 

Część I – stosowanie środków ochrony roślin 

Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Jedno szkolenie – 14 godz., podczas 

2 spotkań, liczba uczestników 10,  

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia. Zaświadczenie zachowuje 

ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i uprawnia użytkowników do 

wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin. Program szkolenia powinien 

obejmować: wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, charakterystyka i 

stosowanie środków ochrony roślin, integrowana ochrona roślin, technika wykonywania 

zabiegów w ochronie roślin, zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin 

na środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin. 

 

Część II – Kwalifikacja wstępna przyspieszona 

Szkolenie z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Jedno szkolenie – 130 godzin zajęć 

teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych, min. 20 spotkań, liczba uczestników 2. 

 

Zajęcia praktyczne podzielone na dwie części. Pierwsza odbywa się w ruchu drogowym (8 h) 

natomiast druga na płycie poślizgowej (2 h). Całość szkolenia kończy się egzaminem 

państwowym przed komisją powołaną przez Wojewodę. Uczestnik otrzymuje Świadectwo 

kwalifikacji zawodowej (kod 95) potwierdzające uzyskanie uprawnień do wykonywania 

przewozu drogowego rzeczy lub osób. 

 

Część III – Kurs prawa jazdy kat. C + E 

Kurs prawo jazdy kat. C+E, liczba godzin 1 kursu min. 25 godzin, liczba spotkań min. 8, 

liczba uczestników 1.  

Uczestnik zyskuję prawo do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie 

całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. 

 

 

 



 
Część IV – Kurs prawa jazdy kat. B + E 

Kurs prawo jazdy kat. B+E, liczba godzin 1 kursu min. 15 godzin, liczba spotkań min. 6, 

liczba uczestników 1.  

Uczestnik uzyska uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu 

określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rmc nie przekracza rmc 

pojazdu ciągnącego. 

 

 

Część V – Kurs nowoczesne rozwiązania w precyzyjnym gospodarstwie rolnym 

Kurs nowoczesne rozwiązania w precyzyjnym gospodarstwie rolnym, liczba godzin 1 kursu 

min. 120. 80 godzin teoretycznych i 40 godzin praktycznych, liczba spotkań min 15, liczba 

uczestników 4. 

Tematyka kursu powinna obejmować następujące zagadnienia: 

 

Część teoretyczna (stacjonarnie lub w formie zdalnej) 80 godzin: 

1. Zarządzania gospodarstwem rolnym.  

2. Mapy zachwaszczenia i aplikacji herbicydów w programie do zarządzania 

3. Systemy prowadzenia równoległego – rodzaje, wersje, dokładności, praktyczne 

zastosowania  

4. Sterowanie szerokością pracy maszyn rolniczych – zarządzanie sekcjami 

roboczymi (rozsiewacze, opryskiwacze, siewniki) 

5. Kompletowanie informacji o glebie – indywidualne podejście do każdego 

fragmentu pola: 

a. Pobieranie próbek glebowych 

b. Skanowanie elektromagnetyczne 

c. Mapowanie plonów 

d. Zobrazowania multispektralne, niskopułapowe z dronów 

6. Zbieranie danych i opracowywanie map zasobności  

7.  Rola informacji pogodowych w ochronie roślin – modele chorobowe, wybiórcze 

opryski 

8.  ISOBUS – uniwersalna platforma komunikacji między maszynami i ciągnikami 

rolniczymi 

9.  Precyzja w  technologiach uprawy roli i roślin. Uprawy bez orkowe. Uprawy 

pasowe. 

10. Biologiczna i precyzyjna ochrona roślin przy użyciu nowoczesnych technologii. 

 

Część praktyczna (40 godzin):  

 

a. Zajęcia / ćwiczenia w ogólnodostępnym oprogramowaniu rolniczym  

b. Zajęcia / ćwiczenia praktyczne: terenowe:  

- system pomiaru odczynu gleby 

- Obsługa systemów prowadzenia równoległego maszyn i ciągników 

rolniczych 

-precyzyjny oprysk 

- obsługa precyzyjnych siewników 

-wysiew zmiennej dawki (P K Ca) 

- ćwiczenia w oprogramowaniu rolniczym (365FarmNet), współpraca z 

dodatkowymi modułami. 



 
- pomiar i rejestracja granic użytków rolnych za pomocą rejestratora GNSS  

- niskopułapowe sensory multispektralne 

-ćwiczenia w  gospodarstwie lub przedsiębiorstwie wyposażonym w 

precyzyjne maszyny i pojazdy rolnicze 

 

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

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

praktyczne z części V mogą odbywać się w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę. Koszty 

zakwaterowania, posiłków, transportu uczestników w miejscu prowadzenia zajęć  pokrywa Wykonawca 

Wykonawca zapewni kadrę wykładowców oraz instruktorów posiadających odpowiednie 

przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe do prowadzenia kursów. Wykonawca zapewni  

również sprzęt, który będzie służył uczestnikom do wykonywania zajęć praktycznych. 

Wykonawca dostarczy sprzęt do Szkoły. 

 

Wykonawca w ramach prowadzonych kursów przygotuje i przedłoży Zamawiającemu 

programy 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 warsztatów i kursów, materiały pomocnicze niezbędne do realizacji  

części praktycznych do wykorzystania podczas zajęć i odda  je uczestnikom na własność.  

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 

kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR 

 

Do oferty Wykonawca dołączy Program kursów -  zawierający 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. 

 

Kursy w każdej części powinny zostać przeprowadzone najpóźniej do końca 2021 roku.  

Szczegółowy program kursów i terminy ich realizacji  zostaną ustalone  

i przyjęte 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 

zaakceptowanym harmonogramem i konspektem kursów, ankiety ewaluacyjne przed i po 

realizacji kursów- wszystkie wzory dokumentów muszą być przedstawione do zatwierdzenia 

Zamawiającemu.  

 

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


 
Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia i zorganizowania egzaminu przez odpowiednie 

instytucje ze zdobytej wiedzy, dzięki któremu zostaną wydane odpowiednie dokumenty 

potwierdzające nabycie uprawnień przez uczestników oraz potrzebnych badań lekarskich 

niezbędnych do przystąpienia do kursu.  

W przypadku nie zdania egzaminu przez uczestnika kursu, Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania odpłatnie dodatkowego egzaminu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

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

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

poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia. 

 

 


