Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Całość zadań związanych z realizacją części projektu pt. „Bilans kompetencji elektronika 2” nr WNDRPSL.11.02.03-24-0096/17 w formie usługi obejmującej:
A. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7300/400 w TIA PORTAL- kurs podstawowy dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8
godzin łącznie 40 godzin,
B. Przeprowadzenie zajęć z zakresu: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7300/400 w TIA PORTAL- kurs zaawansowany dla 6 nauczycieli (jedna grupa 6 osobowa), 5 dni x 8
godzin łącznie 40 godzin,
A. Wynagrodzenie trenera prowadzącego szkolenie,
B. Koszt dojazdu i zakwaterowania trenera,
C. Koszt transportu sprzętu,
D. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w
Opisie Przedmiotu zamówienia,
E. Zapewnienie indywidualnego stanowiska pracy dla każdego uczestnika,
F. Przeprowadzenie egzaminu po szkoleniu,
G. Certyfikacja i wydanie certyfikatów w języku polskim i angielskim potwierdzających zdobycie
kompetencji dla każdego uczestnika szkolenia,

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 TIA PORTAL - kurs
podstawowy
1) Tytuł szkolenia: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-300/400 w TIA
PORTAL- kurs podstawowy Szkolenie realizowane w ramach projektu „Bilans kompetencji elektronika
2” nr (umowa nr UDA-RPSL.11.02.03-24-0096/17-00 ) współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla
Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracykształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2) Liczba uczestników szkolenia: 6 osób (6 nauczycieli)
3) Czas trwania szkolenia/grupa: 5 dni po 8 godzin, łącznie 40 godzin
4) Średnia liczebność grupy szkoleniowej: 6 nauczycieli (1 grupa szkoleniowa)
5) Termin realizacji szkoleń:
Luty 2018 r.
Ostateczne terminy szkoleń (ostateczny harmonogram szkoleń) dla poszczególnych grup zostanie
ustalony po podpisaniu umowy.
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6) Miejsce realizacji szkoleń: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska
13, 41-200 Sosnowiec
7) Program szkolenia powinien obejmować co najmniej:
•
•

40 godziny/ grupę
Sterowniki Logiczne S7-300 TIA Portal informacje ogólne, TIA PORTAL Step7 Professional v11–
tworzenie i zarządzanie projektem w Step7, fizyczne połączenie między programatorem, a
sterownikiem, tworzenie konfiguracji sprzętowej, zasady adresacji wejść i wyjść w sterowniku,
podstawowa obsługa jednostki centralnej, zasady pisania programów w LAD/FBD z
wykorzystaniem operacji logicznych, arytmetycznych oraz układów czasowych i liczników, język
STL – tworzenie i edycja programów, podstawowe narzędzia do testowania i monitorowania
programów w językach LAD/FBD/STL, archiwizacja i zapisywanie projektu

8) Materiały dla uczestników zajęć zapewnione przez Wykonawcę
Każdy uczestnik w trakcie zajęć obowiązkowo będzie miał zapewnione skrypty, katalogi i instrukcje oraz
dokumentację techniczną przewidzianą zatwierdzonym programem nauczania w tym zakresie.
B: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7- 300/400 w TIA PORTAL - kurs
zaawansowany.
1) Tytuł szkolenia: Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7 -300/400 w TIA
PORTAL – kurs zaawansowany. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Bilans kompetencji
elektronika 2” nr (umowa nr UDA-RPSL.11.02.03-24-0096/17-00 ) współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału
edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego
- konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2) Liczba uczestników szkolenia: 6 osób (6 nauczycieli)
3) Czas trwania szkolenia/grupa: 5 dni po 8 godzin, łącznie 40 godzin
4) Średnia liczebność grupy szkoleniowej: 6 nauczycieli, (1 grupa szkoleniowa)
5) Termin realizacji szkoleń: marzec 2018 r.
Zgodnie z harmonogramem projektu:
Marzec 2018r - 1 grupa (6 nauczycieli)
Ostateczne terminy szkoleń (ostateczny harmonogram szkoleń) dla poszczególnych grup zostanie
ustalony po podpisaniu umowy.
6) Miejsce realizacji szkoleń: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska
13, 41-200 Sosnowiec
7) Program szkolenia powinien obejmować co najmniej:
•

40 godz./grupę

•

Nowy projekt i konfiguracja sprzętowa, Programowanie w języku STL, Zmienne typu REAL, Moduły
analogowe, Przerwania cykliczne OB 35, Bloki danych DB, Bloki funkcyjne FB, Diagnostyka błędów
CPU, Zakres wykorzystania zasobów sterownika, Rozruch sterownika i OB 100, Rozkazy operacji
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na bitach akumulatora, Słowo statusowe sterownika i zaawansowane skoki, Operacje logiczne na
słowach, Adresowanie pośrednie
8) Materiały dla uczestników zajęć zapewnione przez Wykonawcę
Każdy uczestnik w trakcie zajęć obowiązkowo będzie miał zapewnione skrypty, katalogi i instrukcje oraz
dokumentację techniczną przewidzianą zatwierdzonym programem nauczania w tym zakresie.
3. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
Wykonawca w ramach zamówienia/ każdego z powyższych szkoleń zobowiązany będzie:
a) sporządzić imienną i oznaczoną zgodnie z wytycznymi listę obecności na każdych zajęciach,
b) prowadzić dziennik zajęć,
c) prowadzić dzienne karty pracy trenerów,
d) przeprowadzić testy wiedzy i ankiety przed – i poszkoleniowe,
e) przedstawić potwierdzenia odbiory kompletu materiałów szkoleniowych,
f) przedstawić potwierdzenia odbioru certyfikatów,
g) dostarczyć kserokopie certyfikatów,
h) sporządzić i przedstawić protokół z egzaminu potwierdzający wyniki osiągnięte przez uczestników,
i) sporządzić i przedstawić raport z usług szkoleniowych wraz z załącznikiem przedstawiającym wyniki z
przeprowadzonego szkolenia,
k) współpracować z Zamawiającym w zakresie ustalania dokładnego harmonogramu zajęć,
l)zapewnić realizację zamówienia na wysokim poziomie, umożliwiającym zdobycie kompetencji i
praktycznych umiejętności,
ł)zapewnić możliwość stałego, bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym, w tym informować
zamawiającego na bieżąco o harmonogramie zajęć oraz umożliwić mu przeprowadzenie ewentualnych
wizyt monitorujących w miejscu realizacji zamówienia,
m) ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
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