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K-ZP.251.57.2018         Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie nr 1 Usługa przeprowadzenia certyfikowanych kursów spawalniczych  

Zamówienie w ramach realizacji przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  
w Chełmie projektu pod nazwą: „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIIE”, Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Kategoria ogłoszenia 
Usługi 

 
Podkategoria ogłoszenia 
Usługi szkoleniowe 

 
Miejsce realizacji zamówienia 
Miasto Chełm lub poza granicami miasta Chełm, w odległości do 70 km od siedziby Zamawiającego.  
W przypadku prowadzenia zajęć poza granicami miasta Chełm Wykonawca pokrywa wszystkie koszty 
związane z transportem uczestników z miejsca siedziby Zamawiającego i z powrotem. 

 
Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia certyfikowanych kursów spawalniczych dla 
studentów PWSZ w Chełmie, obejmujących: 

1) Kurs spawania metodą MAG (1 grupa x 20 osób) 
2) Kurs spawania metodą MIG (1 grupa x 20 osób) 
3) Kurs spawania metodą TIG (1 grupa x 20 osób) 
4) Kurs spawania gazowego (1 grupa/20 osób) 

 

Ad. 1  

Spawanie w osłonie gazów metodą MAG – [135]: Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów 

aktywnych (CO2) – spawanie stali konstrukcyjnych (niestopowych). Spawanie Blach(P), spoina 

pachwinowa (FW) 

Ad.2 

Spawanie w osłonie gazów metodą MIG  – [131]: Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów 

obojętnych (Ar, He) – spawanie stali stopowych  (spawanie aluminium). Spawanie Blach(P), spoina 

pachwinowa (FW) 

Ad.3 

Spawanie w osłonie gazów metodą TIG   – [141]: Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów 

obojętnych (Ar, He) – spawanie stali niskowęglowych i wysokostopowych (kwasoodpornych) 

Spawanie Blach(P), spoina pachwinowa (FW) 
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Ad. 4 

Spawanie gazowe – [311] 

Wymagania 

1) Posiadanie spawalni z atestami, wydanymi przez upoważniony podmiot, nadzorujący 
prowadzenie kursów spawalniczych. 

2) Posiadanie  spawalni, wyposażonej w co najmniej 10 stanowisk spawalniczych, posiadającej  

oświetlenie i wentylację, zgodnie z normami PN-EN, zapewniającej bezpieczne rozmieszczenie 

10 stanowisk spawalniczych, spełniającej wymogi przepisów bhp i p.poż,  przystosowanej do 

spawania gazowego oraz do spawania w osłonie gazów (MAG-MIG-TIG) oraz w niżej 

wymieniony sprzęt spawalniczy: 

a. minimum 3 półautomaty spawalnicze, w tym jeden programowalny z chłodzeniem 
uchwytu spawalniczego i urządzenia  (możliwość wskazania podstawowych danych  
w automatycznym doborze parametrów  spawania); 

b. minimum trzy prostowniki spawalnicze; 
c. wszystkie urządzenia powinny być wyposażone w niezbędne oprzyrządowanie 

(uchwyty spawalnicze, butle gazów osłonowych i reduktory gazowe). 
d. zestaw maszyn (frezarki, przecinarki, szlifierki, itp.) do przygotowania próbek  

i demonstracji jakości osiągniętej w procesach spawalniczych. 
 

Sposób realizacji 

3) Przeprowadzenie: 4 kursów po 190 godzin dla 1 grupy 20-osobowej, w tym: 30 godzin wykładu 
(dla jednej grupy wykładowej) i po 80 godzin zajęć praktycznych dla dwóch grup 
ćwiczeniowych (łącznie 160 godzin zajęć praktycznych) – w obrębie każdego z 4 kursów. 

4) Realizacja zajęć teoretycznych i praktycznych, zgodnie ze standardem szkolenia 
(przedstawienie programu kształcenia), zapewnienie materiałów spawalniczych - materiałów 
eksploatacyjnych (gazów, elektrod, próbek, itp.), materiałów szkoleniowych dla uczestników 
(w wersji elektronicznej), bhp, ppoż., ubezpieczenia i odzieży ochronnej dla kursantów, 
przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego (sprawdzającego wiedzę teoretyczną  
i umiejętności praktyczne, poświadczonego zaświadczeniem o ukończeniu kursu „Spawanie 
gazowe, spawanie w osłonie gazów metodą MAG, MIG i TIG” wraz z suplementem wydane na 
podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), 
przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego przed Komisją Spawalniczą, działającą pod 
nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, wydanie uprawnień, tj. książeczek spawacza  
i Świadectw Egzaminu Spawacza w języku angielskim i niemieckim.   

5) Czas realizacji kursów: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r. 

6) Obowiązek opatrzenia wszelkiej dokumentacji szkoleniowej i pomieszczeń wykorzystywanych 
do realizacji kursów logotypami, które są dostępne na stronie internetowej 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz informacją o współfinansowaniu kursu  
z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy  
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 

7) Prowadzenie dokumentacji przebiegu kursów, stanowiącej: a) dziennik zajęć, zawierający listę 
obecności, wymiar godzin, czas realizacji i tematy zajęć, b) ankiety ewaluacyjne, c) 
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protokoły/poświadczone kserokopie protokołów z egzaminów, d) rejestr wydanych 
zaświadczeń/certyfikatów, świadectw i książeczek, potwierdzających uzyskanie kwalifikacji. 
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Zadanie nr 2 Usługa przeprowadzenia zajęć warsztatowych „Oprogramowanie przemysłowe typu 
SCADA” 

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w związku z realizowaną przez Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Chełmie umową nr POWR.03.05.00-00-Z102/17-00, w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, na realizację projektu pod nazwą: „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE” 

Miejsce realizacji zamówienia 
W siedzibie Zamawiającego (laboratorium CSI PWSZ w Chełmie, Depułtycze Królewskie 55, 22-100 
Chełm 
 
PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH „OPROGRAMOWANIE PRZEMYSŁOWE TYPU SCADA 
(SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION)” 

 
Minimalne wymagania 
 

1. Przeprowadzenie 18 godzin zajęć warsztatowych w jednej 10-osobowej grupie,   
(1 godzina=45 minut).  

2. Celem zajęć jest zapoznanie z podstawami projektowania, wdrażania i serwisowania aplikacji 
wizualizacyjnych w systemie SCADA w oprogramowaniu Wonderware InTouch. W trakcie zajęć 
uczestnik samodzielnie zaprojektuje aplikację wizualizacyjną od podstaw poprzez konfigurację 
okien synoptycznych, symboli graficznych nowej generacji, definicję zmiennych oraz 
konfigurację skryptów. 

3. Program zajęć powinien zawierać:  

 Omówienie wymagań systemowych i sprzętowych 

 Zakładanie nowego projektu aplikacji 

 Konfiguracja okien synoptycznych 

 Konfiguracja komunikacji ze sterownikiem 

 Konfiguracja symboli ArchestrA 

 Projektowanie symboli ArchestrA 

 Definicja skryptów 

 Konfiguracja statusowania komunikacji 

 Konfiguracja alarmów 

 Konfiguracja trendów bieżących 

 Konfiguracja logowania historycznego 

 Konfiguracja użytkowników w aplikacji InTouch 

 Publikowanie zaprojektowanej aplikacji 

 Backup i restore projektu aplikacji 
 

4. Oczekiwane efekty: uczestnik zajęć zdobędzie umiejętności oraz wiedzę na temat: 

 tworzenia i uruchamiania własnych aplikacji i synoptyk; 

 umiejętnego tworzenia złożonych algorytmów działania aplikacji; 

 zestawiania stabilnej komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi (np. sterowniki PLC); 

 tworzenia optymalnej (wydajnej i ergonomicznej) architektury systemu Wonderware; 
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 konfigurowania aplikacji pod potrzeby konkretnych użytkowników; 

 zabezpieczania aplikacji przed nieupoważnionym dostępem lub próbą wprowadzania do niej 
zmian. 

5. Czas realizacji warsztatów: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2019 r. 

Pozostałe warunki  

1. Zajęcia prowadzone przez trenera z wykształceniem wyższym technicznym, posiadającego 
certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń/warsztatów w środowisku  
wykorzystywanego oprogramowania, posiadającego co najmn. 2 lata doświadczenia w 
prowadzeniu szkoleń z przedmiotowego zakresu. Posiadanie autoryzacji nadanych przez 
producenta wykorzystywanego oprogramowania. Zapewnienie bezpłatnej możliwości 
korzystania z dokumentacji technicznej, dostępu do najnowszej wersji oprogramowania, 
możliwości zgłaszania i śledzenia problemów technicznych, dostępu do historii przebytych 
szkoleń-możliwości wydrukowania zagubionych zaświadczeń/certyfikatów. 

2. Warsztaty realizowane będą w salach laboratoryjnych Zamawiającego, na jego własnych 
stacjach roboczych, w oparciu o posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie 
Wonderware InTouch oraz sterowniki PLC.  

3. Cena za realizację zajęć obejmuje: opracowanie programu/sylabusa zajęć, opracowanie 
materiałów warsztatowych (w wersji elektronicznej), przeprowadzenie zajęć, opracowanie 
narzędzi i kryteriów oceny, przeprowadzenie, po zakończeniu  wsparcia udzielanego każdej 
osobie, praktycznej weryfikacji nabytych kompetencji, wydanie stosownych 
zaświadczeń/certyfikatów, potwierdzających nabyte kompetencje, w oparciu o posiadane 
uprawnienia/autoryzacje, sporządzenie sprawozdania z realizacji zajęć tj. dokonanie  
porównania uzyskanych wyników sprzed i po realizacji zajęć, arkusza kompetencji, 
określającego  stopień nabycia kompetencji uczestników oraz wszelkie inne koszty, związane  
z realizacją zajęć. 

4. Wykonawca ma obowiązek opatrzenia wszelkiej dokumentacji szkoleniowej logotypami, które 
są dostępne na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz informacją 
o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie  
z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  
w zakresie informacji i promocji”. 

5. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu warsztatów, stanowiącej: a) 
dziennik zajęć, zawierający listę obecności, wymiar godzin, czas realizacji i tematy zajęć , b) 
ankiety ewaluacyjne, testy kompetencji,  c) sprawozdanie z przebiegu weryfikacji nabycia 
kompetencji przez uczestników zajęć, d) arkusz kompetencji, e) rejestr wydanych 
zaświadczeń/certyfikatów, potwierdzających nabycie kompetencji. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do utworów 
wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na polach eksploatacji wskazanych 
przez Zamawiającego. 
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Zadanie nr 3 Usługa przeprowadzenia zajęć warsztatowych z zakresu obsługi i programowania 
kontrolerów przemysłowych 

 
Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w związku z realizowaną przez Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Chełmie umową nr POWR.03.05.00-00-Z102/17-00, w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, na realizację projektu pod nazwą: „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE” 

Miejsce realizacji zamówienia 
W siedzibie Zamawiającego (laboratorium CSI PWSZ w Chełmie, Depułtycze Królewskie 55, 22-100 
Chełm 

 
PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 
KONTROLERÓW PRZEMYSŁOWYCH   (W OPARCIU O PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC) 
Minimalne wymagania 

1. Przeprowadzenie łącznie 18 godzin zajęć warsztatowych w jednej grupie 10-osobowej  
(1 godzina=45 minut). 

2. Cel: zapoznanie z podstawami programowania sterowników oraz kontrolerów, zaznajomienie z 
oprogramowaniem narzędziowym Proficy Machine Edition oraz podstawami języka 
drabinkowego dla sterowników posiadanych przez Zamawiającego.  

3. Program zajęć obejmuje podstawy programowania sterowników PLC. 
4. Szczegółowy program zajęć obejmuje zagadnienia: 

 Przegląd okien i narzędzi w środowisku Proficy Machine Edition. 

 Zasady budowy programu w języku drabinkowym.  

 Realizacja algebry boola w języku drabinkowym.  

 Przegląd bloków funkcyjnych dostępnych w języku drabinkowym.  

 Ćwiczenia z programowania sterowników PLC. 

 Praktyczne ćwiczenia dotyczące nawiązywania komunikacji ze sterownikiem, konfigurowania, 
programowania i diagnostyki. 

 Podłączanie toru dwustanowego i analogowego. 

 Fabryczne i własne bloki funkcyjne, własne struktury. 

 Przerwania sprzętowe i czasowe. 

 Moduły liczników sprzętowych. 

 Obsługa zegara czasu rzeczywistego. 

 Tworzenie raportów w oprogramowaniu narzędziowym. 
 

5. Oczekiwane efekty:  zdobycie praktycznych kompetencji zawodowych  w zakresie obsługi  
i programowania kontrolerów przemysłowych. Uczestnik warsztatów zdobędzie umiejętności 
oraz wiedzę na temat: 

 doboru sterownika do odpowiedniej aplikacji; 
 poruszania się po środowisku programistycznym PME- co ułatwi tworzenie aplikacji; 
 szybkiego korzystania z systemu pomocy w oprogramowaniu narzędziowym; 
 dobrych praktyk programowania sterowników i kontrolerów; 
 sprawniejszego nadzoru nad systemami automatyki w zakresie obsługi technicznej  

i diagnostyki sterowników. 

6. Czas realizacji warsztatów: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r. 
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Pozostałe warunki  
1. Zajęcia prowadzone przez trenera z wykształceniem wyższym technicznym, posiadającego 

certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń/warsztatów w środowisku  
wykorzystywanego oprogramowania, posiadającego co najmn. 2 lata doświadczenia w 

prowadzeniu szkoleń z przedmiotowego zakresu. Posiadanie autoryzacji nadanych przez 
producenta wykorzystywanego oprogramowania. Zapewnienie bezpłatnej możliwości 
korzystania z dokumentacji technicznej, dostępu do najnowszej wersji oprogramowania, 
możliwości zgłaszania i śledzenia problemów technicznych, dostępu do historii przebytych 

szkoleń-możliwości wydrukowania zagubionych zaświadczeń/certyfikatów. 
2. Warsztaty realizowane będą w salach laboratoryjnych Zamawiającego, na jego własnych 

stacjach roboczych, w oparciu o posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie 
Wonderware InTouch oraz sterowniki PLC.  

3. Cena za realizację zajęć obejmuje: opracowanie programu/sylabusa zajęć, opracowanie 
materiałów warsztatowych (w wersji elektronicznej), przeprowadzenie zajęć, opracowanie 
narzędzi i kryteriów oceny, przeprowadzenie, po zakończeniu  wsparcia udzielanego każdej 
osobie, praktycznej weryfikacji nabytych kompetencji, wydanie stosownych 
zaświadczeń/certyfikatów, potwierdzających nabyte kompetencje, w oparciu o posiadane 
uprawnienia/autoryzacje, sporządzenie sprawozdania z realizacji zajęć tj. dokonanie  
porównania uzyskanych wyników sprzed i po realizacji zajęć, arkusza kompetencji, 
określającego  stopień nabycia kompetencji uczestników oraz wszelkie inne koszty, związane  
z realizacją zajęć. 

4. Wykonawca ma obowiązek opatrzenia wszelkiej dokumentacji szkoleniowej logotypami, które 
są dostępne na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz informacją 
o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie  
z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  
w zakresie informacji i promocji”. 

5. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu warsztatów, stanowiącej: a) 
dziennik zajęć, zawierający listę obecności, wymiar godzin, czas realizacji i tematy zajęć , b) 
ankiety ewaluacyjne, testy kompetencji,  c) sprawozdanie z przebiegu weryfikacji nabycia 
kompetencji przez uczestników zajęć, d) arkusz kompetencji, e) rejestr wydanych 
zaświadczeń/certyfikatów, potwierdzających nabycie kompetencji. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do utworów 
wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na polach eksploatacji wskazanych 
przez Zamawiającego. 
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Zadanie nr 4 Usługa przeprowadzenia dodatkowych zajęć warsztatowych „Wycena kosztów 
produkcji elementów rozdzielnic elektrycznych w programie HABER (lub równoważnym) we  
współpracy z pracodawcą” 

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w związku z realizowaną przez Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Chełmie umową nr POWR.03.05.00-00-Z102/17-00, w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, na realizację projektu pod nazwą: „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”. 

Miejsce realizacji zamówienia 
W siedzibie Zamawiającego 
 

PRZEPROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z WYCENY KOSZTÓW PRODUKCJI 

ELEMENTÓW ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMIE HABER (LUB RÓWNOWAŻNYM) WE  

WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCĄ 

1. Realizacja zajęć warsztatowych z kosztorysowania elementów rozdzielnic elektrycznych,  
w oparciu o  oprogramowanie do wyceny kosztów produkcji elementów. Łącznie 15 godzin  
w jednej 10-osobowej grupie (1 godzina=45 minut). 

2. Uczestnicy zajęć: studenci/studentki kierunku Mechanika i budowa maszyn 
3. Oczekiwane efekty kształcenia: nabycie praktycznych kompetencji zawodowych w zakresie 

określania kosztów produkcji części maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w przemyśle - 
elementów rozdzielnic elektrycznych, w tym: 

 nabycie kompetencji w zakresie  tworzenia produktów o dowolnym stopniu skomplikowania 
poprzez dodawanie pojedynczych czynności i materiałów, 

 nabycie kompetencji  w zakresie współpracy pomiędzy użytkownikami programu, 

 nabycie umiejętności w  tworzenia kalkulacji, w oparciu o wykorzystanie gotowych 
predefiniowanych elementów i konstrukcji, 

 nabycie kompetencji w zakresie dodawania do bazy elementów i konstrukcji różnych 

producentów i późniejsze ich wykorzystanie w wycenach. 
4. Kwalifikacje i wymagania względem Wykonawcy: wykształcenie wyższe (preferowane techniczne 

lub informatyczne),  co najmniej 2-letni staż pracy/ doświadczenie zawodowe w kosztorysowaniu 
elementów  rozdzielnic elektrycznych  na oprogramowaniu do wyceny kosztów produkcji 
elementów (Haber lub równoważnym). Aktualne zatrudnienie w firmie specjalizującej się  
w produkcji rozdzielnic elektrycznych i ich elementów, rozpoznawalnej i mającej ugruntowaną 
pozycję na rynku, dokumentującej się wieloletnim doświadczeniem realizacyjnym na rynku. 
Wykonawca nie jest zależny do uczelni (Zamawiającego), ani jej pracowników. 

5. Warsztaty realizowane będą w salach laboratoryjnych Zamawiającego, na jego własnych stacjach 
roboczych. Wykonawca zapewni oprogramowanie, które spełnia następujące minimalne 
wymagania: 

 służy do szybkiej kalkulacji kosztów wytworzenia rozdzielnic elektrycznych, 

 opiera się o wykorzystanie gotowych predefiniowanych elementów i konstrukcji, 

 pozwala na tworzenie i kosztorysowanie produktów o dowolnym stopniu skomplikowania, 
poprzez dodawanie pojedynczych czynności i materiałów, 

 ma intuicyjną strukturę drzewiastą o nieograniczonej głębokości zagnieżdżeń, 

 polega na współpracy pomiędzy użytkownikami, 
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 pozwala na to, aby wyceny elementów predefiniowanych były dostępne dla wszystkich 
użytkowników w każdej chwili.  

 pozwala na rejestrowanie każdej operacji  w bazie on-line, bez konieczności pamiętania  
o zapisywaniu swojej pracy, 

 pozwala  na  to, aby dane w programie zapisywane były centralnie, w bazie danych, 

 pozwala na zoptymalizowanie procedury wyceny elementów  pod kątem danych, 
uzyskiwanych z programów CNC dla poszczególnych maszyn, 

 umożliwia dokonywanie szybkich zmian w programie.  

6. Tematyka warsztatów obejmuje: 

 Zapoznanie ze strukturą i funkcjonalnością programu. 

 Tworzenie nowych drzew i gałęzi w programie. 

 Poznawanie modułów. 

 Wycena półproduktów. 

 Nadawanie nakładów pracy do półproduktów. 

 Łączenie wyceny półproduktów z nakładami pracy. 

 Tworzenie wzorców z półproduktów oraz ich klonowanie. 

 Tworzenie bloków. 

 Tworzenie wycen i obliczanie kosztów produkcji. 

 Export danych do Excela i ćwiczenie umiejętności zdobytych na wcześniejszych zajęciach. 

 Weryfikacja nabytych kwalifikacji zawodowych - wykonanie ćwiczenia praktycznego, 
sprawdzającego umiejętności zdobyte na zajęciach. 

 Ocena wykonania zadań oraz wystawienie zaliczeń. 
7. Cena za realizację zajęć obejmuje: przygotowanie programu/sylabusa zajęć, zgodnie z wytycznymi 

i we współpracy z pracodawcą oraz zaakceptowanego i potwierdzonego przez pracodawcę, 
opracowanie materiałów warsztatowych (w wersji elektronicznej), przeprowadzenie zajęć, 
opracowanie kryteriów oceny i przeprowadzenie po zakończeniu  wsparcia udzielanego każdej 
osobie praktycznej weryfikacji nabytych kompetencji na podstawie opracowanych narzędzi i 
kryteriów oceny, wydanie stosownych zaświadczeń, potwierdzających nabyte kompetencje, 
sporządzenie sprawozdania z realizacji zajęć, określającego  stopień nabycia kompetencji, tj. 
dokonanie  porównania uzyskanych wyników z przyjętymi wymaganiami (efektami uczenia się), po 
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, arkusza kompetencji oraz wszelkie inne koszty, 
związane z realizacją zajęć. 

8. Czas realizacji warsztatów: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r. 
9. Wykonawca ma obowiązek opatrzenia wszelkiej dokumentacji szkoleniowej logotypami, które  

są dostępne na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz informacją  
o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z „Podręcznikiem 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji  
i promocji”. 

10. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu warsztatów, stanowiącej: a) 
dziennik zajęć, zawierający listę obecności, wymiar godzin, czas realizacji i miejsce realizacji oraz 
tematy zajęć , b) testy, ankiety ewaluacyjne, c) rejestr wydanych zaświadczeń, potwierdzających 
nabycie kompetencji, d) arkusz kompetencji, e) sprawozdanie z realizacji zajęć i przebiegu 
weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników zajęć. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na polach eksploatacji wskazanych przez 
Zamawiającego. 
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Zadanie nr 5 Usługa przeprowadzenia dodatkowych zajęć warsztatowych „Projektowanie 
elementów rozdzielnic elektrycznych w programie 3D AUTODESK INVENTOR we współpracy z 
pracodawcą” 

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych w związku z realizowaną przez Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Chełmie umową nr POWR.03.05.00-00-Z102/17-00, w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, na realizację projektu pod nazwą: „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”. 

Miejsce realizacji zamówienia 
W siedzibie Zamawiającego 
 

PRZEPROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA 

ELEMENTÓW ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH  

W PROGRAMIE 3D AUTODESK INVENTOR WE WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCĄ 

1. Realizacja zajęć warsztatowych z zakresu projektowania elementów rozdzielnic elektrycznych  
w programie 3D AUTODESK INVENTOR . Łącznie 45 godzin  
w jednej 10-osobowej grupie (1 godzina=45 minut). 

2. Uczestnicy: studenci/studentki kierunku Mechanika i budowa maszyn  
3. Oczekiwane efekty kształcenia: nabycie praktycznych kompetencji zawodowych w zakresie 

projektowania elementów rozdzielnic i obsługi programu do projektowania części maszyn i 
urządzeń w programie 3D  AUTODESK INVENTOR, w tym: 

 nabycie kompetencji potrzebnych konstruktorom z zakresu projektowania i produkcji 
konstrukcji mechanicznych z wymaganiami i normami odnoszącymi się  
do elektrotechniki, z uwzględnieniem specyfiki projektowania rozdzielnic elektrycznych.  

4. Kwalifikacje i wymagania względem Wykonawcy: wykształcenie wyższe (preferowane techniczne 
lub informatyczne),  co najmniej 2-letni staż pracy/ doświadczenie zawodowe w projektowaniu 
części rozdzielnic elektrycznych w programie 3D AUTODESK INVENTOR. Aktualne zatrudnienie  
w firmie specjalizującej się w produkcji rozdzielnic elektrycznych i ich elementów, rozpoznawalnej 
i mającej ugruntowaną pozycję na rynku, dokumentującej się wieloletnim doświadczeniem 
realizacyjnym na rynku. Wykonawca nie jest zależny do uczelni (Zamawiającego), ani jej 
pracowników. 

5. Warsztaty realizowane będą w salach laboratoryjnych Zamawiającego, na jego własnych stacjach 
roboczych, z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania AUTODESK 
INVENTOR.  

6.   Tematyka warsztatów obejmuje: 

 Zapoznanie ze środowiskiem programu AUTODESK INVENTOR (będącym na wyposażeniu 
pracowni komputerowych PWSZ w Chełmie).  

 Tworzenie własnych projektów.  

 Tworzenie szkiców na płaszczyźnie, linii konstrukcyjnych, więzów.  

 Obrót profilem.  

 Fazy i zaokrąglenia, przeciągnięcia i pochylenia, wykonywanie otworów, złożeń i wstawianie 
więzów złożonych.  

 Tworzenie rzutów i przekrojów, wymiarowanie. 
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7. Cena za realizację zajęć obejmuje: przygotowanie programu/sylabusa zajęć, zgodnie  
z wytycznymi i we współpracy z pracodawcą oraz zaakceptowanego i potwierdzonego przez 
pracodawcę, opracowanie materiałów warsztatowych (w wersji elektronicznej), przeprowadzenie 
zajęć, opracowanie kryteriów oceny i przeprowadzenie po zakończeniu  wsparcia udzielanego 
każdej osobie praktycznej weryfikacji nabytych kompetencji na podstawie opracowanych narzędzi 
i kryteriów oceny, wydanie stosownych zaświadczeń, potwierdzających nabyte kompetencje, 
sporządzenie sprawozdania z realizacji zajęć, określającego  stopień nabycia kompetencji, tj. 
dokonanie  porównania uzyskanych wyników z przyjętymi wymaganiami (efektami uczenia się), po 
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, arkusza kompetencji oraz wszelkie inne koszty, 
związane z realizacją zajęć. 

8. Czas realizacji warsztatów: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2019 r. 
9. Wykonawca ma obowiązek opatrzenia wszelkiej dokumentacji szkoleniowej logotypami, które  

są dostępne na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz informacją  
o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z „Podręcznikiem 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji  
i promocji”. 

10. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu warsztatów, stanowiącej: a) 
dziennik zajęć, zawierający listę obecności, wymiar godzin, czas realizacji i miejsce realizacji oraz 
tematy zajęć , b) testy, ankiety ewaluacyjne, c) rejestr wydanych zaświadczeń, potwierdzających 
nabycie kompetencji, d) arkusz kompetencji, e) sprawozdanie z realizacji zajęć i przebiegu 
weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników zajęć. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na polach eksploatacji wskazanych przez 
Zamawiającego. 


