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Załącznik nr 1 do SIWZ Nr IR.272.1.43.2013.V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1 -  PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA  

1.1  Liczba osób i czas trwania szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych. Zajęcia powinny odbywać 
się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 a 20.00. 
Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie 
nie mniej niż 25 godzin zegarowych tygodniowo (tj. 5 godzin zegarowych dziennie). 
Maksymalna  liczba  godzin  dydaktycznych  w  ciągu  jednego  dnia  nie  może 
przekroczyć  ośmiu.  W  przypadku,  gdy  szkolenie  rozpocznie  się  w  inny  dzień 
tygodnia  niż  poniedziałek  i/lub  zakończy  się  w  inny  dzień  niż  piątek,  to  liczba 
godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie  mniejsza w stosunku do 
przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu.

1.2  Liczba godzin szkolenia 
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w terminie 15 dni roboczych w wymiarze 
100 godzin lekcyjnych (przez godzinę lekcyjną należy rozumieć 45 minut zajęć) 
według  planu  nauczania  obejmującego  nie  mniej  niż  25  godzin  zegarowych  
w tygodniu (w tym godziny teoretyczne i praktyczne). W harmonogramie szkolenia 
Wykonawca uwzględnia  przerwy, które nie mogą przekroczyć łącznie  30 minut  
w każdym dniu zajęć (wchodzące w 25 godzin zegarowych zajęć w tygodniu).

1.3  Miejsce szkolenia
Szkolenie musi odbyć się na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy. 
Wykonawca  musi  wskazać  dokładny  adres  miejsca  przeprowadzenia  zajęć 
teoretycznych   praktycznych.  Sale  dydaktyczne  muszą  posiadać  dostęp  do 
wieszaka  na  odzienie  wierzchnie  oraz  dostęp  do  sanitariatów  wyposażonych  
w bieżącą wodę (ciepłą i zimną).  
Wymagane  jest  aby  powierzchnia  sal  dydaktycznych,  ilość  stanowisk  oraz 
wyposażenie   sprzęt  i  pomoce  dydaktyczne  były  zgodne  z  pkt.  1.6  wniosku, 
dostosowane  do  zakresu  szkolenia  oraz  liczby  uczestników  szkolenia,  zgodnie  
z  przepisami  dotyczącymi   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  i  przepisami 
przeciwpożarowymi.  

1.4  Zakres tematyczny szkolenia
Celem szkolenia  jest  nabycie  umiejętności  samodzielnej  pracy  na  komputerze  
i swobodnego poruszania się w Internecie oraz korzystania z poczty e-mail w celu 
zwiększenia  efektywności  i  kwalifikacji  zawodowych.  Program  szkolenia  musi 
obejmować 100 godzin zajęć i uwzględniać m.in. zagadnienia: 
 podstawy obsługi komputera (system operacyjny Windows XP lub nowszy):

 elementy budowy komputera,
 zasady pracy w systemie Windows,
 praca na plikach, folderach,
 skróty i ich zastosowanie, 
 programy, których używamy w codziennej pracy,

 panel  terowania  i  jego  zastosowanie  (m.in.  zmiana  rozdzielczości 
ekranu, wyglądu pulpitu itp.),
 podstawy obsługi Outlooka.

 organizacja i zarządzanie danymi na komputerze:
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 pliki i foldery,
 tworzenie i kasowanie plików, folderów i skrótów,
 kopiowanie, przenoszenie, wklejanie plików, folderów i skrótów.

 obsługa edytora tekstu Word – podstawy: 

 redagowanie dokumentu,
 formatowanie tekstu,
 punktowanie, numerowanie, obramowanie, cieniowanie

 praca z tabelami  i  na tabelach m.in.  wstawienie,  usuwanie,  scalanie  
i podział komórek,
 grafika w edytorze tekstu Word,
 ustawianie dokumentu do wydruku,
 drukowanie dokumentu.

 obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel – podstawy:

 arkusz kalkulacyjny i jego zastosowanie,
 praca na arkuszu: omówienie budowy arkusza, wprowadzanie danych, 

kasowanie,
 formuły i funkcje – podstawy,
 sortowanie danych,
 tworzenie wykresów,
 ustawienia arkusza do wydruku, drukowanie arkusza.

-     obsługa MS Power Point:

 tworzenie własnej prezentacji

 podstawy korzystania z Internetu:

 zasady obsługi przeglądarki internetowej,
 Internet i jego zastosowanie,
 wyszukiwanie danych w Internecie,
 wirusy i sposoby ochrony przed nimi.

 poczta elektroniczna:

 zakładanie skrzynki pocztowej,
 tworzenie, wysyłanie, odbieranie e-mail,
 zarządzanie  naszymi  mailami,  tworzenie  folderów,  przenoszenie, 

sortowanie maili, wyszukiwanie,
 spam i sposoby unikania, czarna lista maili

1.5  Materiały szkoleniowe dla uczestników, poczęstunek
Każdy uczestnik  szkolenia musi  otrzymać następujące  materiały szkoleniowe: 
minimum jeden podręcznik i inne trwale zszyte materiały informacyjne związane  
z tematyką prowadzonego kursu, zeszyt A4 w twardej oprawie, długopis, ołówek, 
zakreślasz  tp.  przybory  piśmienne  oraz  materiały  dydaktyczne  w  wersji 
elektronicznej umieszczone na nośniku pamięci typu pendrive o pojemności min. 
4GB. Odbiór materiałów musi zostać pokwitowany przez uczestników szkolenia.
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Dodatkowo wszyscy uczestnicy kursu w czasie przerwy muszą otrzymać każdego 
dnia szkolenia  poczęstunek w postaci: ciastek, kawy, herbaty, cukru oraz wody 
mineralnej  gazowanej  i  niegazowanej.  Wykonawca  musi  zapewnić  uczestnikom 
kursu  higieniczne  miejsce  do  spożywania  poczęstunku.  W  sali  lub  jej  bliskim 
sąsiedztwie musi znajdować się dodatkowy stolik,  czajnik (termos) oraz miejsce 
zapewniające  możliwość  przechowywania  produktów  spożywczych  i  naczyń 
jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.

1.6  Sprzęt oraz narzędzia do przeprowadzenia szkolenia
Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  sprzęt  oraz  narzędzia  niezbędne  
do  przeprowadzenia  szkolenia.  Każda  osoba  podczas  zajęć  musi  posiadać  
do dyspozycji jeden komputer z dostępem do Internetu. Ponadto wymagane jest, 
aby każdy uczestnik kursu otrzymał wszystkie materiały oraz prezentacje użyte  
na szkoleniu zapisane w wersji elektronicznej a nośniku typu pendrive o pojemności 
minimum 4GB.

1.7  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych 
wypadków  uczestników  szkolenia,  którym nie  przysługuje  stypendium  za  okres 
odbywania  szkolenia  oraz  którym  przysługuje  stypendium  za  okres  odbywania 
szkolenia,  w  trakcie  którego  podjęli  zatrudnienie,  inną  pracę  zarobkową  lub 
działalność gospodarczą.  
Zamawiający  każdorazowo  wskaże  wykonawcy  imiona  i  nazwiska  uprawnionych 
osób do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Koszt  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  zostanie 
sfinansowany przez Zamawiającego na podstawie  odrębnej faktury lub rachunku 
oraz  przedłożonej  kserokopii  polisy  ubezpieczeniowej  potwierdzającej  wysokość 
poniesionych  kosztów.  Koszt  ubezpieczenia  od następstw  nieszczęśliwych 
wypadków  uczestników  szkolenia  nie  stanowi  elementu  ceny  ofert,  jaką  należy 
złożyć w postępowaniu.

1.8  Program szkolenia
Do oferty należy przedłożyć wypełniony program szkolenia zawierający preliminarz 
kosztów  szkolenia,  który  powinien  dodatkowo  zawierać  koszt  materiałów 
szkoleniowych  oraz  koszt  poczęstunku. W  preliminarzu  kosztów  szkolenia  nie 
należy uwzględniać kosztu ubezpieczenia NNW. 
Po zakończonym szkoleniu  Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia  
o jego ukończeniu.

CZĘŚĆ 2 -  OPIEKUN DZIECIĘCY  

 3.1  Liczba osób i czas trwania szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych. Zajęcia powinny odbywać 
się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 a 20.00. 
Szkolenie  realizowane  musi  być  według  planu  nauczania  obejmującego 
przeciętnie  nie  mniej  niż  25  godzin  zegarowych  tygodniowo  (tj.  5  godzin 
zegarowych dziennie). Maksymalna liczba godzin dydaktycznych w ciągu jednego 
dnia nie może przekroczyć ośmiu. W przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się  
w  inny  dzień  tygodnia  niż  poniedziałek  i/lub  zakończy  się 
w  inny  dzień  niż  piątek,  to  liczba  godzin  zegarowych  szkolenia  może  być 
proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych  
w tygodniu.

  3.2 Liczba godzin szkolenia 
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Szkolenie  musi  zostać  przeprowadzone  w  terminie 21  dni  roboczych  
w  wymiarze  150  godzin  lekcyjnych,  z  czego  część  praktyczna  musi 
wynieść 100 godzin (przez godzinę lekcyjną należy rozumieć 45 minut zajęć) 
według  planu  nauczania  obejmującego  nie  mniej  niż  25  godzin  zegarowych  
w  tygodniu  (w  tym  godziny  teoretyczne  i  praktyczne).  W  harmonogramie 
szkolenia Wykonawca uwzględnia przerwy, które nie mogą przekroczyć łącznie 30 
minut  w  każdym  dniu  zajęć  (wchodzące  w  25  godzin  zegarowych  zajęć  
w tygodniu).

3.3  Miejsce szkolenia
Szkolenie  musi  odbyć  się  na  terenie  powiatu  kłobuckiego  lub  miasta 
Częstochowy.  Wykonawca  musi  wskazać  dokładny  adres  miejsca 
przeprowadzenia zajęć teoretycznych i  praktycznych.  Sale  dydaktyczne muszą 
posiadać dostęp do wieszaka na odzienie wierzchnie oraz dostęp do sanitariatów 
wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną).  
Wymagane  jest  aby  powierzchnia  sal  dydaktycznych,  ilość  stanowisk  oraz 
wyposażenie  w  sprzęt  i  pomoce  dydaktyczne  były  dostosowane  do  zakresu 
szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z  przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowymi.  
Część praktyczna musi odbywać się w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych 
dla dzieci.

3.4  Zakres tematyczny szkolenia
Celem szkolenia jest przyuczenie do pracy jako opiekun dziecięcy. Program kursu 
powinien obejmować zagadnienia z zakresu opieki nad dziećmi:

 rola i zadania opiekuna dziecięcego,
 anatomia i fizjologia dziecka,
 opieka  nad  dzieckiem  trudnym,  nadpobudliwym, 

niepełnosprawnym,
 profilaktyka zdrowotna i prawidłowa dieta,
 psychologia rozwojowa wieku dziecięcego,
 psychologia wychowawcza,
 twórcze wychowanie dziecka - gry i zabawy ruchowe, literatura 

dziecięca,
 współpraca z rodzicami,
 zasady pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 najnowsze koncepcje pedagogiczne i psychologiczne wychowania 

małego dziecka,
 stosowanie  wybranych  form  komunikacji  interpersonalnej  orz 

metod poznawania dziecka,
 określanie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania,
 stosowanie podstawowych zasad i metod wychowywania,
 utrzymywanie w czystości skóry dziecka i jego otoczenia,
 zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka,
 komunikowanie  się  z  rodzicami,  opiekunami  dziecka  

i przekazywanie informacji                 o dziecku.

3.5  Materiały szkoleniowe dla uczestników, poczęstunek
Każdy uczestnik  szkolenia musi  otrzymać następujące  materiały szkoleniowe: 
minimum jeden podręcznik i inne trwale zszyte materiały informacyjne związane  
z  tematyką  prowadzonego  kursu  oraz  zeszyt  A4  w  twardej  oprawie,  długopis, 
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ołówek,  zakreślasz  itp.  przybory  piśmienne.  Odbiór  materiałów  musi  zostać 
pokwitowany przez uczestników szkolenia.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy kursu w czasie przerwy muszą otrzymać każdego 
dnia szkolenia  poczęstunek w postaci: ciastek, kawy, herbaty, cukru oraz wody 
mineralnej  gazowanej  i  niegazowanej.  Wykonawca  musi  zapewnić  uczestnikom 
kursu  higieniczne  miejsce  do  spożywania  poczęstunku.  W  sali  lub  jej  bliskim 
sąsiedztwie musi znajdować się dodatkowy stolik,  czajnik (termos) oraz miejsce 
zapewniające  możliwość  przechowywania  produktów  spożywczych  i  naczyń 
jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.

3.6  Sprzęt oraz narzędzia do przeprowadzenia szkolenia
Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  sprzęt  oraz  narzędzia  niezbędne  do 
przeprowadzenia szkolenia. 

3.7  Badania lekarskie
Wykonawca  zobowiązany  jest  przeprowadzić  niezbędne  badania  lekarskie. 
Wykonawca wlicza koszt za badania lekarskie w koszt kursu.

3.8  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych 
wypadków  uczestników  szkolenia,  którym nie  przysługuje  stypendium  za  okres 
odbywania  szkolenia  oraz  którym  przysługuje  stypendium  za  okres  odbywania 
szkolenia,  w  trakcie  którego  podjęli  zatrudnienie,  inną  pracę  zarobkową  lub 
działalność gospodarczą.  
Zamawiający  każdorazowo  wskaże  wykonawcy  imiona  i  nazwiska  uprawnionych 
osób do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Koszt  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  zostanie 
sfinansowany przez Zamawiającego na podstawie  odrębnej faktury lub rachunku 
oraz  przedłożonej  kserokopii  polisy  ubezpieczeniowej  potwierdzającej  wysokość 
poniesionych  kosztów.  Koszt  ubezpieczenia  od następstw  nieszczęśliwych 
wypadków  uczestników  szkolenia  nie  stanowi  elementu  ceny  ofert,  jaką  należy 
złożyć w postępowaniu.

3.9  Program szkolenia, zaświadczenia
Do oferty należy przedłożyć wypełniony program szkolenia zawierający preliminarz 
kosztów  szkolenia,  który  powinien  dodatkowo  zawierać  koszt  materiałów 
szkoleniowych oraz koszt poczęstunku. W preliminarzu kosztów szkolenia nie 
należy uwzględniać kosztu ubezpieczenia NNW. 
Po zakończonym szkoleniu  Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia 
o jego ukończeniu.

INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
DOTYCZĄCE WSZYSTKICH CZĘŚCI

- na  zaświadczeniach  o  ukończeniu  szkolenia  musi  zostać  umieszczona 
informacja                                o realizowaniu szkolenia w ramach 
projektu konkursowego pn. „Dojrzały pracownik” współfinansowanego ze 
środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego  (jeżeli  nie  ma  możliwości  zamieszczenia  odpowiedniej 
informacji                              na certyfikatach, świadectwach czy 
dyplomach np. zaświadczenia na drukach MEN, należy wydać dodatkowe 
zaświadczenie zawierające tę informację),
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- Wykonawca  zobowiązany  jest  umieszczać  aktualnie  obowiązujące 
logotypy oraz  informację  o realizowaniu  szkolenia w ramach projektu 
konkursowego pn. „Dojrzały pracownik” współfinansowanego ze środków 
Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  na 
wszystkich  dokumentach  związanych  z  organizacją  szkolenia 
(tj.  m.in.  na   materiałach  szkoleniowych,  harmonogramie  szkolenia, 
zaświadczeniach                       o ukończeniu szkolenia, certyfikatach, 
dyplomach,  listach  obecności,  fakturze).  Wytyczne  dot.  oznaczania 
projektów w ramach  PO KL  zamieszczone  są  na  stronie  internetowej 
Instytucji  Wdrażającej pod  adresem  http://efs.wup-katowice.pl
w zakładce Promocja PO KL), 

- Wykonawca zobowiązany jest w miejscu organizacji zajęć szkoleniowych 
umieszczać  plakaty,  przekazane  przez  Zamawiającego,  informujące  o 
organizacji  szkolenia  realizowanego w ramach projektu  konkursowego 
pn. „Dojrzały  pracownik”  współfinansowanego  ze  środków  Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

- Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania instytucji szkoleniowej 
w  internetowej  bazie  ofert  szkoleniowych  dostępnej  na  stronie 
internetowej:  www.inwestycjawkadry.pl i  aktualizowania  w  tej  bazie 
informacji  o  każdym  szkoleniu  organizowanym  w  ramach  projektu 
konkursowego pn. „Dojrzały pracownik” współfinansowanego ze środków 
Unii  Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  nie 
rzadziej niż raz w miesiącu,

- Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udostępniania  Zamawiającemu  oraz 
uprawnionym Jednostkom kontrolującym prawa wglądu do dokumentów 
związanych                                   z realizowanym Projektem 
konkursowym, w tym dokumentów finansowych.
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