Załącznik nr 1 do oszacowania – opis przedmiotu zamówienia
Zadanie

Poz.

Opis
Wynajem pomieszczeń na indywidualne doradztwo
Wykonawca udostępni pomieszczenia dla doradcy zawodowego na 783godziny
zegarowe.
Wykonawca zobowiązany jest udostępnić pomieszczenia na indywidualne doradztwo
edukacyjno-zawodowe w roku 2017 (w II, III i IV kwartale) i w 2018r. (w I, II, III i
IV kwartale), w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 do 18:00.
Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym i Doradcą Zawodowym (wyłonionym
w toku innego postępowania) ustali najbardziej optymalny rozkład czasowoorganizacyjny dotyczący wynajmu sal, który uzależniony będzie od potrzeb
Uczestników Projektu.
Z uwagi na to, że doradztwo indywidualne odbywać się będzie na terenie woj.
zachodniopomorskiego, najprawdopodobniej w miastach: Gryfice, Koszalin,
Szczecin, Szczecinek, Świnoujście, Wykonawca musi być przygotowany na
udostępnienie sal w takich miastach.
Konkretne miejsce doradztwa uzależnione jest od miast, w których zrekrutowanych
zostanie największa liczba uczestników. Wykonawca będzie na bieżąco informowany
o zapotrzebowaniu na pomieszczenia/sale do doradztwa indywidualnego.
Powierzchnia sali/pomieszczenia nie mniejsza niż 8 m2
Pomieszczenie/sala autonomiczne (nie dzielone z dużą salą, nieprzechodnie)
Pomieszczenie/sala musi się mieścić na terenie województwa zachodniopomorskiego
Pomieszczenie/sala wyposażona w stół i krzesła dla 2 osób tj. uczestnik + doradca
zawodowy, tablicę suchościeralną lub w flipchart wraz z akcesoriami (papier, pisaki)
Pomieszczenie/sala z dostępem do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie
komputera
Pomieszczenie/sala z dostępem do Internetu
Pomieszczenie/sala posiadające otwierane okna zapewniające możliwość wietrzenia
pomieszczeń
Pomieszczenie/sala z zapewnionym oświetlaniem światłem dziennym oraz
całodobowym oświetleniem, umożliwiającym swobodne i bezpieczne dla wzroku
czytanie i pisanie, a także odpowiednią temperaturę w zależności od pory roku
Udostępnioną salę Wykonawca ma dostosować odpowiednio do charakteru/specyfiki
wsparcia i w razie potrzeby zapewnić jej dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wykonawca zapewni sale z dostępem do WC.
Sale muszą być odpowiednio wyposażone (rzutnik, flipchart, flamastry) oraz muszą
być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawione barier
architektonicznych
Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej
informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia
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