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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLENIOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie zaprasza do złożenia oferty na szkolenie pn.
„Monter stolarki PCV”. Szkolenie przewidziane jest dla 5 osób. Zajęcia praktyczne
realizowane będą na obiekcie wskazanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie.
WYKAZ ISTOTNYCH WARUNKÓW SZKOLENIA
1. Ilość godzin zegarowych szkolenia: 150 h

w tym 40 h zajęć teoretycznych,
szkolenie powinno odbywać się w wymiarze co najmniej 25 godzin zegarowych
w tygodniu (1 godzina to 45 min. zajęć + 15 przerwy),
2. Planowany termin realizacji: maj/czerwiec 2021 r.
3. W ramach zajęć praktycznych kursanci powinni nabyć umiejętności w zakresie:

wykonania pomiarów i szkiców roboczych,
demontażu stolarki okiennej,
przygotowania ścian do montażu nowej stolarki PCV,
właściwego montażu stolarki okiennej,
stosowanych technik montażu stolarki PCV,
obróbki wstępnej i właściwej okien,
regulacji i dostosowania do użytkowania,
połączeń mechanicznych i właściwego uszczelnienia okien,
montażu przyłączy i akcesoriów,
prac wykończeniowych i zdobniczych.
4. Organizator zabezpiecza w ramach kursu:

materiały szkoleniowe,



do zajęć teoretycznych (zeszyt, przybory piśmiennicze, teczka, podręcznik
tematyczny i/ lub opracowania własne prowadzących szkolenia dostosowane
do zakresu szkolenia),



do zajęć praktycznych,

zakup odzieży ochronnej: buty, spodnie, rękawice ochronne,
niezbędny sprzęt wykorzystywany w trakcie szkolenia,
ciepłe i zimne napoje dla uczestników szkolenia, a w czasie zajęć praktycznych
również posiłek regeneracyjny,
realizację kursu według przygotowanego programu i harmonogramu kursu
zaakceptowanego i uzgodnionego z Powiatowym Urzędem Pracy,
przeprowadzenie kursu przez przygotowaną i doświadczoną kadrę,
wartość materiałów do zajęć praktycznych powinna stanowić od 45% do 50%
kosztu szkolenia.
W kalkulacji oprócz głównego kosztu szkolenia, prosimy o informację dodatkową,
jaka będzie cena za osobę w przypadku skierowania większej lub mniejszej grupy.
Ofertę należy wypełnić na załączonym druku i złożyć w formie pisemnej do dnia
07.05.2021 r. do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na szkolenie”.

