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Załącznik nr 1 do SIWZ  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B 

 
Znak sprawy: ZSL.2241-10/PN/20 
 

KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B 
 
Program szkolenia powinien obejmować: Zajęcia teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego, udzielania 
pierwszej pomocy oraz praktycznej nauki jazdy zgodnie z warunkami organizacji szkoleń dla kierowców. 
 
Kurs będzie obejmował:  30 godzin zajęć teoretycznych na grupę i 30 godzin zajęć praktycznych na uczestnika. 
 
Liczba uczestników:   1 grupa - 20 uczniów 
Termin realizacji kursu:  do dnia 18 grudnia 2020r. 
 
Miejsce realizacji kursu:  Zajęcia teoretyczne będą realizowane w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju, ul. Polna 3. 
Zamawiający zapewnia nieodpłatnie sale wyposażone w sprzęt multimedialny celem przeprowadzenia zajęć 
teoretycznych.  Zajęcia praktyczne: na terenie miasta Biłgoraj. 
 
Inne wymogi związane z organizacją kursu spoczywające na Wykonawcy: 
- Zapewnienie kadry dydaktycznej warunkującej wykonanie usługi na wysokim poziomie, z uprawnieniami  
do prowadzenia kursów nauki jazdy oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
- Zorganizowanie i przeprowadzenie badań lekarskich, na koszt wykonawcy oraz pomoc w pozyskaniu profili 
kierowcy, 
- Wydanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych: podręcznik z CD, notatnik, długopis, teczka, 
- Wykonawca, przez cały okres szkolenia teoretycznego, zapewni uczestnikom wodę mineralną w butelkach  
o pojemności 0,5 litra, w ilości nie mniejszej niż  0,5 litra na osobę, gdy szkolenie trwa do 4 godzin oraz 1,0 litr  
na osobę, gdy szkolenie trwa ponad 4 godziny. 
 
- Ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
- Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych. 
- Wykonanie dokumentacji faktograficznej w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć. 
- Opłacenie jednego podejścia wszystkich uczestników do egzaminu zewnętrznego WORD. 
- Wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z przepisami ws. szkolenia kierowców. 
- Przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu kursu: dokumentacji wyników egzaminu wewnętrznego; kserokopii 
zaświadczeń o ukończeniu kursu; oświadczenia o opłacie za jedno podejście uczestnika kursu do egzaminu 
zewnętrznego WORD. 

 

 


