Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ Szkolenie elektryczne i energetyczne SEP
– Grupa 1 eksploatacja” dla pracowników Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu

I.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego SEP wraz z egzaminem dla
pracowników PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zakres zamówienia
obejmuje szkolenie przygotowawcze do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje z zakresu urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych – Grupy G1, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie
kwalifikacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
kwietnia 2003r., w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. nr 89 poz.828) oraz egzamin kwalifikacyjny.
Kurs przygotowawczy na stanowisku eksploatacji Grupa G1+ egzamin kwalifikacyjny - 14 osób
II.
Termin i forma szkolenia
Termin realizacji usługi: od dnia ogłoszenia wyników wyboru do 30.04.2021r.
Szczegółowy harmonogram szkolenia musi zostać uzgodniony jednak, data wykonania zamówienia nie
może być późniejsza niż 30.04.2021r.
Szkolenie i egzamin będą przeprowadzane w dni robocze ( poniedziałek-piątek w godz.8-15)
Zamawiający wymaga realizacji szkolenia i egzaminu w formie online, ze względu na panującą sytuację
sanitarno-epidemiologiczną w kraju.
III.

Zakres zadania

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie przez jego uczestników kwalifikacji na stanowisku eksploatacji w
zakresie czynności obsługi Grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,
przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Zakres uprawnień
14 osób:
EKSPLOATACJA w zakresie obsługi dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające energię elektryczną:
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i
zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2

Zakres obowiązków Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu szkolenia do wydania zaświadczenia o
ukończeniu kursu zawodowego uczestnikom, którzy szkolenie ukończyli w terminie 14 dni
roboczych od zakończenia szkolenia przez uczestnika.
2) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego
zorganizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89, poz.
828 z późniejszymi zmianami)
3) Wykonawca zapewni:
- materiały szkoleniowe (skrypty, podręczniki, prezentacje online, itp.)
- egzamin kwalifikacyjny
IV.

Cena i płatność

Cena szkolenia powinna obejmować:
1) Wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi
2) Jednorazową opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ponowne podejście do egzaminu
państwowego uczestnika szkolenia.
Płatność:
Na podstawie wystawionej faktury , po otrzymaniu świadectw przez uczestników szkolenia.
V.
Wymagania
Wykonawca, który ma zamiar wziąć udział w postępowaniu winien posiadać aktualny wpis na dany rok
kalendarzowy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Prosimy o podanie łącznej kwoty za przeprowadzenie kursu przygotowawczego zgodnie z w/w
warunkami, z wyszczególnieniem kwoty netto, vat i brutto za szkolenie na stanowisku G1 –
eksploatacja.

