Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„Przeprowadzenie kursu operatora wielooperacyjnych maszyn leśnych typu harwester i forwarder”
Znak sprawy: ZSL.2241-8/PN/20

KURS operatora wielooperacyjnych maszyn leśnych typu harwester i forwarder
Program szkolenia powinien być ukierunkowany zarówno na zdobycie solidnej wiedzy o budowie i działaniu maszyn
jak również umiejętności praktycznych – odpowiedniej techniki i planowania pracy.
Kurs będzie obejmował przynajmniej 120 godzin zajęć, w tym:
– minimum 40 godzin zajęć teoretycznych na grupę;
– 30 godzin indywidulanych zajęć praktycznych w sali (tj: minimum 20 godzin indywidualnej pracy na symulatorze
harwestera/forwardera i 10 godzin indywidualnych ćwiczeń na komputerze, z oprogramowaniem
harwester/forwarder);
– 50 godzin indywidualnych zajęć praktycznych w terenie (tj: minimum 25 godzin indywidualnych zajęć praktycznych
na harwesterze + minimum 15 godzin indywidualnych zajęć praktycznych na forwarderze + 10 godzin ćwiczeń
warsztatowych).
Liczba uczestników: 2 grupy – (2 x 4 uczniów)
Termin realizacji kursu: do dnia 18 grudnia 2020r.
Czas trwania kursu – Kurs w trybie ciągłym
Miejsce realizacji kursu: Zajęcia teoretyczne i praktyczne w miejscu prowadzenia działalności szkoleniowej
Wykonawcy. Bazę szkoleniową organizuje Wykonawca (przeprowadzenie zajęć teoretycznych w sali wykładowej,
pozyskanie powierzchni leśnej na przeprowadzenie zajęć praktycznych).
Zamawiający na własny koszt, zapewnia dowóz uczniów na kurs.

Inne wymogi związane z organizacją kursu spoczywające na Wykonawcy:
- Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego
kształcenia,
- Wydanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych: podręcznik z zakresu szkolenia, notatnik, długopis,
teczka,
- Zorganizowanie i przeprowadzenie badań lekarskich na koszt wykonawcy,
- Ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- Zapewnienie całodziennego zakwaterowania; pokoje z pełnym węzłem sanitarnym (w tym noclegi na czas trwania
„WYKWALIFIKOWANY TECHNIK LEŚNIK”
Projekt reaizowany jest przez Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w ZSL w Biłgoraju,
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

1

całego kursu)
- Zapewnienie całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja), pierwszy posiłek po przyjeździe uczestników,
ostatni przed wyjazdem,
- Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych,
- Wykonanie dokumentacji faktograficznej w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć,
- Przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych dla operatorów leśnych maszyn wielooperacyjnych: forwardera
i harwestera,
- Wydanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu nadających uprawnienia do pracy na wielooperacyjnych
maszynach leśnych typu harwester i forwarder w 3 językach (polski, angielski i niemiecki),
- Opłacenie jednego podejścia wszystkich uczestników do egzaminu UDT,
- Przeprowadzenie egzaminów UDT - kwalifikacje do obsługi urządzeń transportu bliskiego - żurawie przenośne, typ:
leśne,
- Przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu kursu: dokumentacji z przebiegu jego organizacji – poświadczonej
za zgodność z oryginałem; kserokopii wydanych zaświadczeń; oświadczenia o opłacie za jedno podejście uczestnika
kursu do egzaminu UDT.
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