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IR.271.1.168.2015                                                                                    Załącznik nr 2 
 

Dotyczy realizacji projektu: 

Nr referencyjny wniosku POIG/8.3/2013/MAZ/58 

Tytuł: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla 17 

Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Gminie Warka” 

 

Parametr Minimalne wymagane parametry 

Liczba 

uczestników 

17 osób (Beneficjentów Ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Warka”) 

W tym: osoby niepełnosprawne 

              dzieci i młodzież 

Podział na 

grupy 

2 grupy szkoleniowe. Sposób podziału na grupy do ustalenia z Zamawiającym, jedna 

grupa powinna zawierać od 7 do 10 osób. 

 

Ilość godzin 

szkoleniowych  

18h dydaktycznych na grupę (harmonogram szkoleń do ustalenia z Zamawiającym) 

Z tym że: 

Możliwość prowadzenie szkoleń od poniedziałku do piątku w wymiarze godzin 3-5h 

dziennie, od godz. 14:00 do godz. max 20:00 oraz w soboty do 8h, od godz. 9:00 do   

godz. max. 17:00. 

Dla każdej grupy szkoleniowej należy zaplanować min. 3 dni szkoleniowe. 

 

Zakres 

szkolenia 

Zakres szkolenia powinien być dostosowany do stopnia zaawansowania i możliwości 

uczestników. 

 

1. Podstawy obsługi komputera:  

• Elementy budowy komputera  

• Praca na plikach, folderach  

• Włączanie i wyłączanie systemu (poprawne uruchamiania systemu Windows, 

funkcje uruchamiania systemu Windows, Omówienie funkcji uruchamiania 

systemu, tryb awaryjny systemu) 

• Logowanie do systemu, wylogowanie się ze systemu 

• Przełączenie użytkownika, prawidłowe wyłączenia systemu, 

• Obszar roboczy systemu Windows (Opis obszarów pulpitu, Omówienie 

ważniejszych ikon znajdujących się na pulpicie,  

• Komputer (Omówienie poszczególnych elementów menu start, Obszar otwartych 

okiem) 

• Przełączanie pomiędzy oknami 

• Zamykanie poszczególnych okien 

• Programy, których używamy na co dzień 
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• Co to jest panel sterowania i do czego służy (m.in. zmiana rozdzielczości ekranu, 

zmiana wyglądu pulpitu) 

• Podstawy z obsługi i konfiguracji oprogramowania antywirusowego 

• Podsumowanie 

  

2. Obsługa edytora tekstów – podstawy 

• Wprowadzanie i formatowanie tekstu 

• Drukowanie dokumentu 

• Podsumowanie 

  

3. Obsługa arkusza kalkulacyjnego – podstawy 

• Praca na arkuszu: omówienie budowy arkusza, wprowadzanie danych, 

kasowanie 

• Formuły i funkcje – podstawy 

• Podsumowanie 

  

 

4. Obsługa programów oraz okien systemowych 

• Instalacja programów 

• Deinstalacja programów 

• Uruchamianie programów 

• Omówienie głównych funkcji okien 

• Prawidłowe zamykanie programów 

• Podstawowe skróty klawiaturowe systemu i programów 

  

5. Podstawy Internetu  

• Podstawowe informacje o bezpieczeństwie w Internecie 

• Podstawy pracy z przeglądarką i wyszukiwarką Internetową 

• Popularne serwisy internetowe 

• Co to jest wirus i inne zagrożenia płynące z Internetu i jak się chronić przed nimi 

chronić ? 

• Podsumowanie 

  

6. Poczta elektroniczna 

• Jak i gdzie założyć skrzynkę pocztową 

• Tworzenie, wysyłanie, odbieranie e-mail 

• Wiadomości z załącznikami 

• Podsumowanie 

 

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby co najmniej 50% czasu szkolenia przeznaczone 

zostało na ćwiczenia praktyczne wszystkich zagadnień przy stanowiskach 

komputerowych. 
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Trener 

• Wykształcenie wyższe informatyczne -  na potwierdzenie należy wpisać 

posiadane wykształcenie w załączniku nr 4. 

• Trener z kwalifikacjami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów 

ogólnokształcących i zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych. Na 

potwierdzenie należy przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie 

kwalifikacji pedagogicznych. 

• Trener musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z osobami 

niepełnosprawnymi. 

Na potwierdzenie należy przedłożyć referencje/zaświadczenie potwierdzające: 

1. Przeprowadzenie szkolenia z osobami niepełnosprawnymi w okresie 

ostatnich 3 lat. 

Składane dokumenty mogą być kserokopią poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

• Trener musi wykazać doświadczenie zawodowe, tj. przeprowadzenie min. 100h 

dydaktycznych szkoleń z zakresu tematyki komputerowej w ostatnich 3 latach. 

Na potwierdzenie należy przedłożyć oświadczenie wg załącznika nr 4. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zweryfikowania przedłożonego 

oświadczenia bezpośrednio u wskazanych w oświadczeniu podmiotów, na rzecz 

których realizowane były szkolenia. 

• Do obowiązków trenera/firmy szkoleniowej należało będzie utrzymywanie 

bieżącego kontaktu z beneficjentami, m.in. przydział do grup oraz 

poinformowanie o rozpoczęciu i harmonogramie szkolenia. 

Materiały 

szkoleniowe i 

dokumentacja 

• Wykonanie materiałów szkoleniowych leży  w zakresie Wykonawcy (materiały 

dydaktyczne). Materiały muszą być przygotowane zgodnie z zakresem szkolenia 

którego dotyczy oferta. 

• Wykonawca zobowiązany jest do informowania i zamieszczenia w materiałach 

dydaktycznych informacji o źródle finansowania ze środków Unii Europejskiej – 

treść informacji do uzgodnienia z Zamawiającym. 

• Każdy z uczestników szkolenia musi otrzymać własne materiały dydaktyczne: 

materiały szkoleniowe w wersji papierowej, nie mniej niż 15 stron w formacie 

A4, czarno-białe (plus jeden egzemplarz dla Zamawiającego) i w wersji 

elektronicznej oraz długopis, papier np. co najmniej 10 kartek formatu A4 lub 

notatnik. 

• Każdy uczestnik szkolenia na ostatnich zajęciach otrzyma certyfikat 

potwierdzający odbycie szkolenia. Wzór certyfikatu musi zostać ustalony z 

Zamawiającym i wykonany przez Wykonawcę. 

• Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji zdjęciowej ze 

szkolenia tj. co najmniej 3 szt. zdjęć każdej z grup szkoleniowych w trakcie zajęć. 

Zdjęcia kolorowe w wersji papierowej o wymiarach min. 12x16 cm na papierze 

fotograficznym oraz w wersji elektronicznej na CD zapisane w pliku o 

rozszerzeniu jpg o rozdzielczości min 300 dpi. 

• Zamawiający wymaga prowadzenia list obecności dla każdej grupy szkoleniowej, 

z każdego dnia szkolenia indywidualnie podpisane przez uczestników. Wzór listy 

obecności opracowuje Wykonawca i przekłada do zaakceptowania 

Zamawiającemu. 
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• Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia list: obecności uczestników ze 

szkolenia., odbioru posiłku/poczęstunku, otrzymania materiałów szkoleniowych 

w wersji papierowej i wersji elektronicznej oraz odbioru certyfikatów po odbyciu 

szkolenia. Wykonawca wraz z listami dostarczy Zamawiającemu kserokopie 

wszystkich certyfikatów. 

• Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania sal, w których będzie 

prowadzone szkolenie -  informacja o źródle finansowania ze środków Unii 

Europejskiej (wzór oznakowania do uzgodnienia z Zamawiającym) 

 

Stanowiska 

komputerowe 

i miejsce 

szkolenia 

Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt sale szkoleniowe wraz ze 

stanowiskami komputerowymi (jeden komputer na jednego uczestnika zajęć, z 

systemem Windows) na terenie miasta Warka.  

W cenę szkolenia należy także wliczyć koszt dojazdu prowadzącego/prowadzących na 

szkolenie. 

Sala szkoleniowa musi umożliwiać ewentualną obecność opiekuna osoby 

niepełnosprawnej. 

 

Wyżywienie 

Wykonawca musi zapewnić na swój koszt minimum jeden ciepły posiłek dziennie (drugie 

danie) oraz napoje ciepłe (kawa, herbata), zimne (np. woda mineralna) i poczęstunek 

(ciastka) dla uczestników szkolenia. 

 

Ankieta 

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badania ankietowego wśród 

uczestników szkolenia oceniającego szkolenie. Wzór ankiety, uwzględniający 

oznakowanie o źródle finansowania ze środków Unii Europejskiej, Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym. 

 

Termin 

realizacji 

W okresie  do dnia 20.11.2015r. 

 

 


