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„PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B. DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 W POWIECIE RACIBORSKIM – ZSE W RACIBORZU, ETAP II” 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie obejmuje: 
a) organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B zawierającego mi.in 30 zajęć 

teoretycznych i 30 h zajęć praktycznych zgodnie ze standardami i przepisami prawa obowiązującymi w 

przedmiotowym zakresie 
b) pomoc w założeniu indywidualnego profilu kandydata na kierowcę  
c) zorganizowanie i pokrycie kosztów badań lekarskich wymaganych przepisami prawa do podjęcia kursu 
d) przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, który zakończy się wystawieniem zaświadczenie o 

zakończeniu kursu  
e) ustalenie terminu i opłacenie kosztu egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim 

Ośrodku ruchu Drogowego 
f) zapewnienie uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  
g) wykwalifikowaną kadrę co najmniej 2 instruktorów oraz flotę co najmniej 2  pojazdów 
h) profesjonalną salę wykładową wyposażoną w nowoczesne środki audiowizualne 
i) materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia kursu (materiały zawierające aktualnie 

obowiązujące przepisy prawa, kodeks drogowy, podręcznik, testy egzaminacyjne) możliwość 

przekazywania kursantom wykładów w dowolnej formie on-line 
j) pełnowymiarowy plac manewrowy, wyposażony we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do 

opanowania manewrów 
k) obsługę formalności związanych z przystąpieniem do egzaminu państwowego 
l) godziny kursów dostosowane do potrzeb kursantów  

 

2. Dokładne terminy i godziny zajęć zostaną uzgodnione między Zamawiającym i Wykonawcą, 

z uwzględnieniem najbardziej dogodnych dla uczestników/czek zadania – zajęcia muszą rozpocząć się 

następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy; 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności swojego przedstawiciela podczas prowadzonych zajęć 

oraz kontroli przebiegu realizacji zadania, w szczególności przez analizę dostarczonych dokumentów 

rozliczeniowych, a także informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji;  
4. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia wśród uczestników i uczestniczek projektu ankiet 

monitoringu celem zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań. 
5. Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu, po zakończeniu 

każdego miesiąca, karty kursu zawierające: 

 datę prowadzenia zajęć 

 informację o obecności lub absencji uczestników 

 godzinę rozpoczęcia zajęć i zakończenia  

 temat lub zakres prowadzonych zajęć  

 własnoręczny podpis uczestnika /lub jego przedstawiciela ustawowego 

 własnoręczny podpis osoby bezpośrednio wykonującej zadanie 

 podpis Wykonawcy (jeżeli jest to podmiot inny niż osoba bezpośrednio wykonująca zadanie) 

 Karty kursu oraz karty czasu pracy Wykonawca przedkłada za każdy miesiąc obowiązywania 

umowy w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca. 

 


