Załącznik nr 5
Opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 2/PSONI/2019

Zapytanie związane jest z realizacją projektu pt.: „Nowe umiejętności – nowe możliwości”,
Nr RPZP.07.01.00-32-K002/18, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi
Priorytetowej: RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.01.00:
Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji
edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie przez kadrę trenerską przy wsparciu
asystenta osób niepełnosprawnych szkolenia w siedzibie Zamawiającego- wg opracowanego programu
zajęć:
usługa trenerska wg opracowanych scenariuszy zajęć w zakresie zdobycia nowych umiejętności
przez 40 osób, 8 grup po 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wymiarze 150 h (godzina dydaktyczna = 45 min. )
dla każdej grupy w zakresie :
1. Procesu prażenia i paczkowania kawy i bakalii 50 h,
2. Sublimacji 50 h,
3. Ceramiki 50 h.
Łączna ilość h szkoleń 1200
oraz zabezpieczenie dla każdej grupy jednego asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze 150 h
wsparcia ( h zegarowa= 60 min.) x 5 grup. Wymiar wsparcia łącznie 1200 h.
Program szkoleń musi obejmować nabywanie nowych umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej
niezbędnych do wykonywania pracy przy wypalaniu kawy i bakalii i ich paczkowania, wytwarzaniu wyrobów
ceramicznych oraz wykonywania sublimacji przy zapewnieniu monitoringu oraz ewaluacji procesu
dydaktycznego.
Program, jego zakres merytoryczny oraz metody prowadzenia szkoleń muszą być adekwatne do specyfiki
niepełnosprawności intelektualnej (wcześniej upośledzenia umysłowego) w stopniu głębszym oraz
możliwości psychomotorycznych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i
gwarantować zdobycie przez niepełnosprawnych intelektualnie Uczestników Projektu nowych umiejętności
zawodowych.
Szkolenia muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich przepisów z zakresu BHP oraz obejmować
wszystkie etapy procesu: prażenia kawy i bakalii, wytwarzania wyrobów ceramicznych oraz wykonywania
sublimacji.
Zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych w dni powszednie lub w weekendy. Terminy i
godziny zajęć będą ustalane na bieżąco z Zamawiającym wg kwartalnych i miesięcznych harmonogramów
przy zachowaniu wymiaru 400 h na kwartał począwszy od II kwartału 2019 r. do IV kwartału 2019 r. ( w
terminie od 22 kwietnia 2019 r do 31.12.2019 r.). Szkolenie realizowane będą w dni powszednie w
godzinach od 15.00 do 18.30 i w soboty od godziny 8.00 do 18.30, przy założeniu realizacji szkoleń w
danym dniu dla min. 5 grup do 6 grup jednocześnie.
Zamawiający zapewnia pomieszczenia oraz wszelkie urządzenia i pomoce do prowadzenia szkoleń oraz
inne materiały, niezbędne do sprawnego przeprowadzenia szkoleń.
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Ad.1 Do szkolenia z procesu prażenia i paczkowania kawy i bakalii Zamawiający zapewnia zasób
zielonego ziarna kawy: 200 kg + 100 kg bakalii, opakowań do kawy i bakalii : 5000 szt. (1000 sztuk 0,5 kg,
3500 sztuk 250 g, 500 sztuk 1 kg). Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń do prażenia kawy i bakalii,
technologii całego procesu produkcyjnego będą odbywały na urządzeniach :
1. Piec do prażenia kawy firmy Golden Roaster electrical heating 15 kg
2. System załadunku zielonego ziarna do pieca – przenośnik pneumatyczny POM Augustów
3. Zgrzewarko drukarka Konkret FRBM – 810II
4. Młynek do mielenia kawy – Resto Quality F5D

Ad.2. Szkolenia z zakresu wykonywania sublimacji
Wnioskodawca zapewni:
1. Zestaw drukarza Sawgrass Virtuoso SG400 + MATE – 8IN1 – 3 Sublimacja Termotransfer. W zestawie:
- drukarka Sawgrass Virtuoso SG400 – drukarka żelowa
- 4x tusz żelowy Sawgrass Subli Jet – HD CMYK
• MAGNATA Sawgrass do Virtuoso SG400/SG800 SubliJet – HD 29 ml
• CYAN Sawgrass do Virtuoso SG400/SG800 SubliJet – HD 29 ml
• YELLOW Sawgrass do Virtuoso SG400/SG800 SubliJet – HD 29 ml
• BLACK Sawgrass do Virtuoso SG400/SG800 SubliJet – HD 29 ml
- prasa wielofunkcyjna Mate – 8IN1 – 3
- ryza papieru TexPrint-R A4 do sublimacji (110ark./op.)
- taśma termiczna długość 33m, szerokość 6mm
2.Akcesoria:
- taśma termiczna 70 szt.
- tusz żelowy 2 szt.
- papier 20 ryz
- puzzle A4 35 elementów 100 szt.
- kubki ceramiczne 600 szt.
- czapki besbollowe 100 szt.
- czapki besbollowe z siatką 50 szt.
- breloczki plastikowe 110 szt.
- talerze plastikowe 50 szt.
- koszulki T-shirt – 100 szt. (50szt. męskie, 50 szt. damskie)
- torby 100 szt.
Ad. 3. Szkolenia z zakresu wytwarzania wyrobów ceramicznych.
Wnioskodawca zapewni.
1.Piec komorowy przeznaczony do wypalania ceramiki.
Parametry :
-pojemność 150 litrów
- maksymalna temperatura wypału do 1320 stopnia C
- moc znamionowa 11 kW-12 kW
- grzanie z pięciu stron
- metalowa podstawa pod piec
-wyposażenie pieca : półki 4 sztuki , cylindry
- programator od 5- 10 programów
- ciężar pieca 300- 380 kg
-instrukcja w języku polskim
2. Glina
- glina lejna biała 120 kg
- glina lejna czerwona 20 kg
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- masa ceramiczna rodzaje( LA -25 kostek lub 250 kg , MA- 30 kostek, RB- 10 kostek, ROZEK -15 kostek ,
KS -15 kostek).
3. Akcesoria: formy i szkliwa
- forma anioła duża 1 szt.
- forma aniołek różne 3 szt.
- kubek 1 szt.
- filiżanka 1 szt.
- talerzyk 1 szt.
Szkliwa
- lustrzane
- lawa ultramaryna
- oleander
- terakota
-kiwi
- żółty
- czerwony
- limonka
- słonecznik
- czarny bez
- rajski ptak.
Uczestnicy szkoleń przeszli szkolenie z zakresu BHP i zostali wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą.
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