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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest merytoryczne przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych
w formie warsztatów z zakresu „Budownictwo energooszczędne”.
Warsztaty z zakresu „Budownictwo energooszczędne” odbywać się będą w ramach projektu „Program
podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami
pracodawców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 48 godzin
zajęć z podziałem na 3 edycje. Jedna edycja obejmuje 16 godzin.
2. W ramach każdej edycji warsztaty obejmują następujące zagadnienia:
1)
2)
3)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

omówienie jak wygląda praca nad budynkiem pasywnym z pozycji architekta i koordynacji branż;
ćwiczenie projektowe np. projektujemy prosty budynek i robimy obliczenie go w PHPP;
ćwiczenie projektowe, projektujemy detale dla budynku pasywnego np. posadowienie, montaż
okna, pod moją koordynacja z omówieniem tych detali przed grupa na koniec zajęć.
Zamówienie o którym mowa w pkt. 1 i 2 Wykonawca zrealizuje w ciągu 2-4 dni.
Jedna godzina zajęć = 45 min.
Łącznie w 3 edycjach udział weźmie 30 Uczestników projektu.
W każdej edycji będzie jedna grupa szkoleniowa licząca średnio 10 osób.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia / zwiększania liczby uczestników w grupie.
Harmonogram zajęć:
1) Zajęcia będą odbywały się w terminie od zawarcia umowy do czerwca 2019 r.
2) Dokładne terminy realizacji zajęć Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w ciągu 3 dni
roboczych przed terminem rozpoczęcia zajęć.
Listę uczestników Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej na dzień przed terminem
rozpoczęciem zajęć.
Wykonawca będzie dokumentował prowadzone zajęcia w dzienniku zajęć w sposób uzgodniony
z kierownikiem.

(Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w niniejszym postępowaniu, w przypadku
wystąpienia niżej podanych okoliczności: a)zmiany warunków płatności, b)zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
VAT, c)zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiany, o których mowa mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach,
a w szczególności: - w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, w szczególności dotyczących
przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowe podatku; w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, i na które
strony przyszłej umowy nie będą miały wpływu).
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