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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie  i przeprowadzenie specjalistycznych kursów dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe                          w Powiecie Lubartowskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje               i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną cześć zamówienia.


Część I

Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „Obsługa i wykorzystanie zestawu CAD-edukacja (Solid Edge)” 

	Liczba godzin kursu: 50 godzin ( w tym 10 godzin online).

Liczba uczestników: 2 nauczycieli (dopuszcza się dołączenie Uczestników do grup realizowanych przez Oferenta, o tematyce kursu obejmującej przedmiot zamówienia).
Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2018 r. – październik 2018 r.
Miejsce realizacji kursu: Warszawa (odpowiednie miejsce do przeprowadzenia zajęć zapewnia Oferent).
Harmonogram kursu: terminy kursu zostaną ustalone z Oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. Preferowany system realizacji kursu: zajęcia po 8-10 godzin dziennie oraz dodatkowo przerwy w trakcie zajęć.
Kurs powinien zostać przeprowadzony w oparciu o program przedstawiony przez Wykonawcę. Program kursu powinien zawierać minimum następujące elementy: 
	zasady działania programów CAD w odmianach 2D i 3D;

tworzenie modelu 3D części oraz zespołów;
generowanie dokumentacji płaskiej;
współpraca z systemami CAM.
	Usługa szkoleniowa obejmuje: 


	przeprowadzenie kursu w zakresie teoretycznym i praktycznym zgodnie                     z programem szkolenia zaakceptowanym przez Zamawiającego,
	zapewnienie wykwalifikowanej kadry/trenera, która posiada wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w obszarze merytorycznym danego kursu,
	zapewnienie indywidualnego stanowiska dla uczestników kursu na zajęciach praktycznych,
	zapewnienie materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu.


Część II
Organizacja i przeprowadzenie kursu pn.  „Kosztorysowanie i obsługa Norma PRO”
	Liczba godzin kursu: 30 godzin.
	Liczba uczestników: 2 nauczycieli (dopuszcza się dołączenie Uczestników do grup realizowanych przez Oferenta, o tematyce kursu obejmującej przedmiot zamówienia).

Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2018 r. – październik 2018 r.
Miejsce realizacji kursu: Lublin.
Harmonogram kursu: terminy kursu zostaną ustalone z Oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. Preferowany system realizacji kursu: zajęcia po 7-9 godzin dziennie oraz dodatkowo przerwy w trakcie zajęć.
Kurs powinien zostać przeprowadzony w oparciu o program  przedstawiony przez Wykonawcę. Program kursu powinien zawierać minimum następujące elementy:
	zasady sporządzania kosztorysów;

rodzaje kosztorysów;
budowa i zasady korzystania z  katalogów KNR;
skład dokumentacji kosztorysowej;
metody wyceny;
obsługa programu Norma PRO – zajęcia praktyczne.
	Usługa szkoleniowa obejmuje: 

	przeprowadzenie kursu w zakresie teoretycznym i praktycznym zgodnie                     z programem szkolenia zaakceptowanym przez Zamawiającego,
	zapewnienie wykwalifikowanej kadry/trenera, która posiada wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w obszarze merytorycznym danego kursu,
	zapewnienie indywidualnego stanowiska dla uczestników kursu na zajęciach praktycznych,
	zapewnienie materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu.


Część III
Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „Planista”.
	Liczba godzin kursu: 30 godzin.

Liczba uczestników: 2 nauczycieli (dopuszcza się dołączenie Uczestników do grup realizowanych przez Oferenta, o tematyce kursu obejmującej przedmiot zamówienia).
Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2018 r. – październik 2018 r.
Miejsce przeprowadzenia kursu: Lublin (odpowiednie miejsce do przeprowadzenia zajęć zapewnia Oferent).
Harmonogram kursu: terminy kursu zostaną ustalone z oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. Preferowany system realizacji kursu: zajęcia po 7-9 godzin dziennie oraz dodatkowo przerwy w trakcie zajęć.
Kurs powinien zostać przeprowadzony w oparciu o program  przedstawiony przez Wykonawcę. Program kursu powinien zawierać minimum następujące elementy:
	obsługa programu „Planista”;

wykorzystanie programów kosztorysowych w procesie planowania                       w budownictwie;
budowa i modyfikacja harmonogramu;
eksport i archiwizacja danych;
rejestracja postępu robót.
	Usługa szkoleniowa obejmuje: 

	przeprowadzenie kursu w zakresie teoretycznym i praktycznym zgodnie                     z programem szkolenia zaakceptowanym przez Zamawiającego,
	zapewnienie wykwalifikowanej kadry/trenera, która posiada wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w obszarze merytorycznym danego kursu,
	zapewnienie indywidualnego stanowiska dla uczestników kursu na zajęciach praktycznych,
	zapewnienie materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu.


Informacje dodatkowe dotyczące części I-III 
1. Jedna godzina realizacji kursu równa się 45 minut (godzina dydaktyczna).
2. Kurs musi być realizowany w oparciu o harmonogram i program szkolenia zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca przedkłada do Zamawiającego celem akceptacji, program i harmonogram realizacji szkolenia, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć. 
3. Program zajęć powinien zawierać m.in.: 
a) nazwę i zakres kursu/szkolenia, 
b) czas trwania i sposób organizacji kursu/szkolenia, 
c) plan kursu/szkolenia określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, 
4. Kursy powinny zostać zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uzyskane kwalifikacje/kompetencje. Koszt egzaminu i dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji pokrywa Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia oraz przekazania Zamawiającemu kopii dokumentacji związanej z kursem, w tym m. in.: dziennika zajęć, listy obecności – według wzoru przesłanego przez Zamawiającego, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, protokołu z przeprowadzonego egzaminu, rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji wraz z kopią tych dokumentów.
6. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe na zajęcia teoretyczne (skrypty, prezentacje, itp.) i przedłoży Zamawiającemu w terminie na 4 dni przed rozpoczęciem zajęć.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia oznakowania projektowego zgodnie 
z obowiązującymi Wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych z realizacją kursu m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach i certyfikatach ukończenia kursu. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczania pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego szkolenia, w tym niezapowiedzianej. 


