Projekt „SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów „Konstruowanie budżetu
domowego” w wymiarze 24 godzin (12 godz. teoria i 12 godz. praktyka) dla 12 uczestników zgodnie
z poniższym opisem:
a) Program warsztatów powinien uwzględniać następującą tematykę;
- źródła dochodów i wydatki w gospodarstwach domowych
- planowanie i kontrolowanie poszczególnych wydatków
- efektywne oszczędzanie
- podział obowiązków w rodzinie i w gospodarstwie domowym
- zarządzanie czasem
- finansowanie wydatków, określenie pojęć z zakresu: deficyt budżetu domowego
- sytuacje kryzysowe – kredyty, pożyczki, niekorzystne zawieranie umów, spirala zadłużenia
- promocje i okazje
b) Każdy uczestnik warsztatów otrzyma na własność. Materiały należy uwzględnić w kalkulacji
kosztów szkolenia;
- kalkulator typu CITIZEN lub równoważny
- pendrive pojemność 16 GB
- organizer z kalendarzem na rok 2014
- notatnik 60 kartek A5 (w kratkę)
- długopis
- skrypt zawierający informacje z danego zakresu
- torba konferencyjna z poliestru zapinana na rzepy z regulowanym paskiem na ramię mieszcząca
format A4
c) Wykonawca zapewnia przerwy kawowe i poczęstunek w postaci jednego ciepłego „drugiego”
dania obiadowego oraz serwisu kawowego w postaci: ciastka nadziewane i kruche, kawa
mielona i rozpuszczalna, herbata ekspresowa, śmietanka do kawy, cukier, soki owocowe woda
gazowana/niegazowana - bez ograniczeń;
d) Dzienny wymiar warsztatów nie powinien przekroczyć 8 godzin zegarowych z uwzględnieniem
przerw. Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel
w godzinach od 8.00 do 16.00;
e) Miejsce realizacji warsztatów – miasto Łosice lub w miejscu oddalonym od miasta Łosice nie
więcej niż 40 km; Wykonawca zapewni we własnym zakresie dojazd dla uczestników na
warsztaty z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca warsztatów oraz powrót z miejsca
organizacji warsztatów do miejsca zamieszkania
g) Warunki lokalowe muszą spełniać wymogi w zakresie BHP i p.poż. Sala wykładowa powinna
być przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyposażona w niezbędne pomoce
dydaktyczne (np. tablica, projektor itp.). Każdy uczestnik warsztatów winien mieć indywidualny
dostęp do podstawowych urządzeń i sprzętu (m.in. krzesło, stół). Uczestnicy powinni mieć
dostęp do toalety poza salą szkoleniową;
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h) Dokumentacja warsztatowa, zaświadczenia, skrypt oraz sala szkoleniowa – powinny być
oznakowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
POKL;
i)

Wykonawca zapewni profesjonalną kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

j)

Wykonawca będzie prowadził dokumentację warsztatową tj.:
- program nauczania sporządzony zgodnie z § 22, rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia n11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.
U z 2012r. poz. 186 ze zm.) oraz harmonogram,
- dzienniki zajęć edukacyjnych zawierających listę obecności, wymiar godzin, tematy zajęć
edukacyjnych, niezbędne dane uczestnika,
- dzienne i godzinowe imienne listy potwierdzające obecność,
- dzienne imienne listy potwierdzające skorzystanie z poczęstunku,
- imienne listy odbioru materiałów,
- rejestr zaświadczeń,

k) Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę realizacji warsztatów
podwykonawcom, jedynie za zgodą Zamawiającego;
l)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia uczestników warsztatów do innych grup
utworzonych przez Wykonawcę;

