Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Przeprowadzenie kursu VLOS
– wykonywanie lotów dronem do 5kg w zasięgu wzroku”
Znak sprawy: ZSL.2241-9/PN/20

KURS VLOS - WYKONYWANIE LOTÓW DRONEM DO 5 KG W ZASIĘGU WZROKU

Program szkolenia powinien obejmować kompleksowe przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień UAVO
do 5 kg (wykonywanie lotów statkiem bezzałogowym do 5 kg w zasięgu wzroku).

Kurs będzie obejmował przynajmniej:
Zajęcia teoretyczne - 16 godzin w grupach po 30 osób (w tym: 14 godzin zajęć w sali + 2 godziny zajęć na ziemi)
Zajęcia praktyczne indywidualne (tj. 1 instruktor + 1 uczeń) po 4 godziny dla każdego ucznia – szkolenie w locie.
Liczba uczestników: 2 grupy po 30 uczniów
Termin realizacji kursu: do dnia 18 grudnia 2020r. – 1 i 2 grupa
Miejsce realizacji kursu: Zajęcia teoretyczne, z grupą 30 uczniów, 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: w pobliżu siedziby Zamawiającego (max. w promieniu
10km), bazę szkoleniową na przeprowadzenie zajęć praktycznych organizuje Wykonawca.
Zamawiający na własny koszt, zapewnia dowóz uczniów na kurs praktyczny.

Inne wymogi związane z organizacją kursu spoczywające na Wykonawcy:
- Zajęcia prowadzone przez wykładowców posiadających stopień instruktora UAVO z uprawnieniami VLOS, zasób
wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, zapewniające właściwą realizację programu kursu,
- Wydanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych: podręcznik z zakresu szkolenia, notatnik, długopis,
teczka,
- Ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- Zapewnienie cateringu. Skład cateringu: Jeśli wiadomo, że uczestnicy spotkania będą mieć zajęcia dłużej niż
5 godzin, konieczne jest podanie gorącego posiłku - porcja mięsa z ryżem lub ziemniakami i surówką. W skład
takiego jadłospisu mogą wchodzić również zupy lub dania z makaronem. Potrawy muszą być przyrządzone z
produktów dobrej jakości, posiłki mają prezentować się ładnie i estetycznie. Dostarczone dania i produkty muszą być
świeże i ciepłe. Catering ma być dostarczony do miejsca szkolenia w termicznych opakowaniach i podany w
naczyniach jednorazowych. Zapewnienie niezbędnych naczyń i sztućców jednorazowych w wystarczającej ilości oraz
obowiązek uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń i opakowań po posiłku – po stronie wykonawcy.
Poczęstunek ma być dostępny w czasie trwania przerwy podczas szkolenia teoretycznego.
Ponadto 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.
W trakcie szkolenia praktycznego Wykonawca zapewni uczestnikom wodę mineralną w butelkach o pojemności
0,5 litra, w ilości minimum po 0,5 litra na osobę, dostępną przez cały okres trwania szkolenia praktycznego.
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- Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych,
- Wykonanie dokumentacji faktograficznej w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć,
- Przeprowadzenie, dla wszystkich uczestników szkolenia, egzaminu wewnętrznego i końcowego.
- Wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652),
- Dokonanie opłaty, na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego, za wydanie dla każdego uczestnika państwowego
świadectwa kwalifikacji UAVO,
- Przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu kursu dokumentacji z przebiegu jego organizacji tj. kart przebiegu
szkolenia oraz protokołów z końcowego egzaminu wewnętrznego – poświadczonych za zgodność z oryginałem.
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