Załącznik nr 1
opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie
skierowane jest do funkcjonariuszy Służby Więziennej wykonujących w swoich jednostkach zadania z zakresu
ochrony przeciwpożarowej, nie posiadających przeszkolenia w tym zakresie oraz dla funkcjonariuszy, którym
upłynął 5-letni okres ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
1. Liczba uczestników szkolenia
Zamówienie obejmuje przeszkolenie łącznie 30 funkcjonariuszy Służby Więziennej.
2. Termin szkolenia
Szkolenie powinno odbyć się w terminach:
 I zjazd 4 ÷ 8 listopada 2019 r.
 II zjazd 25 ÷ 29 listopada 2019 r.
 egzamin: 29 listopada 2019 r.
3. Zakres tematyczny szkolenia
Szkolenie powinno odbyć się zgodnie z aktualnym programem szkolenia zatwierdzonym przez Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
4. Forma i czas trwania szkolenia
Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie niezbędnym do prawidłowej realizacji programów szkolenia
oraz zapewni wykwalifikowaną kadrę do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca przeprowadza zajęcia
w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów zgodnie z wymaganiami programu szkolenia wymienionego
w punkcie 3.
5. Baza dydaktyczna
Wykonawca zapewni bazę dydaktyczną przez cały okres trwania szkolenia. W skład bazy dydaktycznej
wchodzą: sale wykładowe, laboratoria oraz inne pomieszczenia, a także sprzęt komputerowy,
multimedialny i techniczny, potrzebny do prawidłowej realizacji programów szkolenia. Wykonawca
zapewni transport uczestników szkolenia w przypadku realizacji zajęć poza własną bazą dydaktyczną.
6. Materiały szkoleniowe
Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe potrzebne do prawidłowej realizacji
zajęć programowych.
7. Zakwaterowanie i wyżywienie
Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia zakwaterowanie i wyżywienie przez cały okres trwania
szkolenia. Zakwaterowanie odbędzie się w oparciu o własną bazę noclegową.
Wyżywienie obejmie co najmniej trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolację), przy czym dopuszcza się
wydanie posiłków w formie suchego prowiantu w dni realizacji zajęć praktycznych poza bazą szkoleniową
wykonawcy. Wykonawca zapewni wyżywienie w oparciu o infrastrukturę własną lub za pomocą firmy
cateringowej.
8. Zakończenie szkolenia
Szkolenie zostanie zakończone egzaminem sprawdzającym wiadomości teoretyczne i praktyczne
przewidziane w programie szkolenia oraz wydaniem uczestnikom szkolenia dokumentów potwierdzających
ukończenie szkolenia, tj.: dla osób, które ukończyły szkolenie i uzyskały ocenę pozytywną z egzaminu
końcowego – zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia zgodnie ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

