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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne 

 

 

 

Opis  przedmiotu zamówienia 

 

1. Nazwa zadania, źródło finansowania, liczba osób, Tabela: WYKAZ KURSÓW 

ZAWODOWYCH 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

3. Zapewnienie trenerów /szkoleniowców 

4. Zapewnienie lokalu oraz sprzętu do zajęć praktycznych oraz posiłku 

5. Program kursu 

6. Harmonogram 

7. Materiały szkoleniowe  

8. Egzaminy 

9. Ubezpieczenia 

10. Nadzór nad kursami 

11. Dokumentacja z kursów 

12. Sposób rozliczenia, płatności 

13. Badania lekarskie 

14. Zmiany umowy 

15. Ochrona danych osobowych 

16. Kody CPV 

17. Składanie ofert częściowych 

 

 

 

1.  Nazwa zadania, źródło finansowania, liczba osób, oznaczenie części zamówienia 

 

Nazwa zadania:  

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu kursów zawodowych według potrzeb 

dla Uczestników Projektu „Szansa na Sukces"  

 

Zamówienie zostało podzielone na 9 części, a Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną 

przez siebie część lub części z opisanych dziewięciu: 

 

 CZĘŚĆ I - MODUŁ SZKOLEŃ BIUROWYCH; 

 CZĘŚĆ II - Kurs: 3D STUDIO MAX – MODELOWANIE i WIZUALIZACJA; 

 CZĘŚĆ III  - KURS: KUCHARZ; 
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 CZĘŚĆ IV - MODUŁ SZKOLEŃ SPOŁECZNYCH; 

 CZĘŚĆ V– KURS:  FLORYSTA; 

 CZĘŚĆ VI  - KURS: PROFESJONALNE SPRZĄTANIE; 

 CZĘŚĆ VII - PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA; 

 CZĘŚĆ VIII - KURS: ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI; 

 CZĘŚĆ IX – KURS: KOSMETYCZKA 

 

Tabela WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH zawiera wyszczególnienie kursów 

zawodowych w ramach każdej części wraz z minimalnym zakresem, wskazaniem 

miejsca realizacji i liczby osób do przeszkolenia.  

 

Źródło finasowania: 

 

Projekt „Szansa na Sukces”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja 

społeczna, Działanie: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym 

 

Uwaga!  

W opisie przedmiotu zamówienia słowa: kurs, szkolenie, kurs zawodowy, szkolenie zawodowe 

– używane są zamiennie i oznaczają szkolenie zawodowe. 

 

Osoby, dla których mają być zrealizowane szkolenia zawodowe wg potrzeb to Uczestnicy 

Projektu „Szansa na Sukces”, z których każdy spełnia łącznie poniższe warunki: 

1) posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

2) mieszkaniec województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu cywilnego); 

3) osoba bezrobotna (zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, zakwalifikowana do III 

profilu pomocy lub nie podlegającą profilowaniu) lub osoba nieaktywna zawodowo 

niezarejestrowana w PUP;  

4) w wieku aktywności zawodowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej; 

5) zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne automatycznie 

spełniają ten warunek);  

6) osoba pełnoletnia. 
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Tabela: WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH 

WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH 

Lp. Tytuł modułu/ kursu 

Liczba uczestników 

na szkoleniu i 

miejsce realizacji 

szkolenia 

Liczba godzin  

szkolenia (na 

każdego 

Uczestnika/ 

wymiar kursu) 

CZĘŚĆ I -  MODUŁ SZKOLEŃ BIUROWYCH  

1 

Wszystkie kursy w ramach Cz. I mają być 

zakończone egzaminem  zewnętrznym i 

certyfikatem. 

 

Kurs: Prowadzenie spraw kadrowo — 

płacowych 

Minimalny zakres kursu: 

- Prawo pracy i Kodeks Cywilny 

- Stosunek pracy 

- Umowy cywilnoprawne 

- Akta osobowe pracowników 

- Urlopy pracownicze 

- Czas pracy 

- Obowiązki pracodawcy i pracownika 

-  Uprawienia pracowników związane  

z rodzicielstwem - Bezpieczeństwo i higiena pracy 

- Ochrona danych osobowych 

- Płace 

- Wynagrodzenie ze stosunku pracy 

- Wynagrodzenia na podstawie umów 

cywilnoprawnych 

- Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń 

publiczno — prawnych, Rozliczenia z ZUS, 

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym 

- Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z  

PFRON 

liczba:  4 osoby – 

miejsce realizacji 

Rzeszów, woj. 

podkarpackie 

80 godz. 

2 

Kurs: Kurs: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 

Minimalny zakres kursu: 

- Wprowadzenie do terminologii fiskalnej, 

omówienie podstawowych ustaw i rozporządzeń 

Ministra Finansów, rodzaje i zastosowanie 

urządzeń fiskalnych, programowanie kas 

fiskalnych, stawki PTU (VAT); 

- Omówienie przepisów dotyczących polityki 

fiskalnej takich, jak: ulga i odzyskanie wydatków 

na zakup kasy, kary za brak ewidencji przy 

zastosowaniu kas, awaria kasy to przerwa w 

sprzedaży, kradzież kasy to podwójna strata, 

kontrola kas rejestrujących. 

Liczba osób – 1 osoba, 

miejsce realizacji 

Rzeszów, woj. 

podkarpackie 

56 godz. 
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- Podstawowe przepisy o kasach, kryteria i 

warunki techniczne, którym muszą odpowiadać 

kasy fiskalne, warunki stosowania kas przez 

podatników, obowiązkowe informacje zawarte na 

paragonie, budowa, rodzaje kas, systemy kasowe, 

kryteria i sposób prowadzenia kontroli przez US, 

obowiązki kasjera; 

- Opis techniczny kasy. Poznanie parametrów 

technicznych, podstawowej budowy i 

funkcjonalności różnych urządzeń fiskalnych w 

tym opis klawiatury oraz innych urządzeń do nich 

podłączanych (czytnik kodów kreskowych, waga, 

szuflada). Zapoznanie się z tematyką wymiany 

papieru i komunikatami kasy. 

- Raporty. Omówienie zawartości raportów 

fiskalnych: dobowego i miesięcznego. Nauka 

zasad ich wytwarzania. 

- Sprzedaż. Omówienie i pokazanie sprzedaży w 

różnych trybach oraz konfiguracjach, anulowanie 

paragonu, wypłata z kasy oraz zamknięcie 

zmiany. Dodatkowo pokazanie sprzedaży wiązana, 

omówienie tematyki opakowań zwrotnych oraz 

rabatów i narzutów; 

- Poznanie podstawowej funkcjonalności programu 

WF-Mag w środowisku Windows, wystawienie 

paragonu fiskalnego, wystawianie faktury VAT; 

dokonanie sprzedaży w oparciu o program WF-

Mag, tworzenie i drukowanie dokumentów 

wewnętrznych firmy (FV, WZ, KP), prowadzenie 

magazynu, tworzenie baz danych towarów i 

kontrahentów; 

- Poznanie budowy kasy i funkcjonalności różnych 

urządzeń fiskalnych oraz innych urządzeń do nich 

podłączanych (czytnik kodów kreskowych, waga, 

szuflada). Wymiana papieru i reagowanie na 

komunikaty kasy; 

- Funkcje kasy. Obsługi kasy, włączenie i 

wyłączenie kasjera. Dostęp oraz poruszanie się po 

MENU kasy, w szczególności MENU KASJERA. 

- Poznanie podstawowej funkcjonalności programu 

WF-Mag w środowisku Windows, Wykorzystanie 

podstawowych pasków narzędzi, wystawienie 

paragonu fiskalnego, wystawianie faktury VAT; 

dokonanie sprzedaży w oparciu o program WF-

Mag, tworzenie i drukowanie dokumentów 

wewnętrznych firmy (FV, WZ, KP, KW), 

prowadzenie magazynu, tworzenie baz danych 

towarów i kontrahentów; 

- Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z 

terminalem płatniczym, konfiguracja, logowanie 

do terminalu, rodzaje kart płatniczych, realizacja 

płatności, funkcja drukowania i wymiany papieru. 

 

Kurs zakończony egzaminem i wydaniem 

certyfikatu. 
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3 

Kurs: Pracownik obsługi biurowej 

Minimalny zakres kursu: 

- Wiedza o gospodarce: 

 Podstawy ekonomii; 

 Zasady rachunkowości; 

 Podstawowe zagadnienia prawne; 

 Socjologia i psychologia pracy; 

 Aktywne poszukiwanie pracy; 

 Ogólne przepisy BHP, ochrony; 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

- Elementy prawa administracyjnego: 

 administracja publiczna, prawo 

administracyjne - podstawowe pojęcia; 

 źródła prawa administracyjnego; 

 akt administracyjne; 

 postępowanie administracyjne; 

 sądowa kontrola decyzji i 

postanowień; 

 - Organizacja i funkcjonowanie biura: 

 Organizacja pracy biurowej; 

 Rodzaje, przechowywanie i 

archiwizowanie dokumentów; 

 Prowadzenie i obsługa 

korespondencji; 

 Prowadzenie rozmów; 

 Organizacja i obsługa  spotkań;  

- Komputer w pracy biurowej: 

 Budowa i obsługa komputera; 

 Korzystanie z usług internetowych; 

 Skanowanie, tworzenie i obróbka 

grafiki; 

 Redagowanie i formatowanie 

dokumentów; 

 Wykonywanie obliczeń; 

- Korzystanie z baz danych Technika biurowa: 

 Urządzenia i sprzęt biurowy; 

 Urządzenia i sprzęt pomocniczy; 

- Funkcjonowanie kancelarii: 

 czynności sekretarskie; 

 systemy kancelaryjne i obieg 

korespondencji. 

Kurs zakończony egzaminem i wydaniem 

certyfikatu. 

 

liczba: 9 osób – 

miejsce realizacji 

Rzeszów, woj. 

podkarpackie 

80 godz. 

4 

Kurs: Programy biurowe w administracji 

Minimalny zakres kursu: 

- Edycja i formatowanie tekstów, praca z 

szablonami; 

liczba: 6 osób – 

miejsce realizacji 

Rzeszów, woj. 

podkarpackie 

80 godz. 
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- Spisy treści oraz organizacja dokumentu; 

- Używanie i edycja stopek, nagłówków oraz 

przypisów dolnych i końcowych; 

- Zabezpieczanie dokumentu przy pomocy hasła 

oraz usuwanie blokad - Formularze w 

dokumentach tekstowych; 

- Arkusze danych; 

- Makropolecenia — tworzenie makropoleceń, 

uruchamianie oraz przypisywanie makra do 

przycisku; 

- Drukowanie — zaawansowane zastosowanie 

opcji drukowania - Import danych, sortowanie i 

filtrowanie danych; 

- Funkcje obliczeniowe. Podatek, upust, rabat, 

funkcje warunkowe;  

- Narzędzia kalkulacji i kosztorysowania, 

scenariusze działań; 

- Audytorium i środowisko — rozumienie wpływu 

środowiska przeprowadzenia prezentacji na jej 

odbiór u słuchaczy; 

- Podstawy tworzenia, stosowania efektów i 

kolorystyki slajdów w celu maksymalizacji 

efektywności przekazu; 

- Używanie sformatowanych tekstów, kolorów, 

wzorców i obrazów w slajdach i ich zapis w 

formatach graficznych; 

- Konwersja grafiki na obiekt rysunkowy i 

formatowanie obrazów - Stosowanie efektów w 

pokazach slajdów; 

- Edytowanie obiektów graficznych użytych w 

prezentacji przy użyciu dostępnych narzędzi 

- Wykorzystanie wykresów i diagramów w 

prezentacjach oraz ich edycja i formatowanie 

- Zarządzanie prezentacją— kontrolowanie pokazu 

slajdów (chronometraż, przejścia, itp.); 

- Powiązanie prezentacji z arkuszem danych, 

fragmentem tekstu i wyświetlanie ich w  

formie obiektu w prezentacji. 

Kurs zakończony egzaminem i wydaniem 

certyfikatu. 

 

CZĘŚĆ II - Kurs: 3D STUDIO MAX – MODELOWANIE i WIZUALIZACJA  

 

1 

Kurs: 3D STUDIO MAX – MODELOWANIE 

Minimalny zakres kursu: 

A. MODELOWANIE (I STOPIEŃ) 

• konfiguracja ekranu, 

• metody obserwacji, 

liczba: 4 osoby - 

miejsce realizacji 

Rzeszów, woj. 

podkarpackie 

30 godz. w tym, 

dopuszczalne 

zastąpienie 6 godz. 

ćwiczeń 

wykonywanych w 
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• jednostki oraz ich ustawienia, 

• paski narzędziowe /przesuwanie, obrót, 

skalowanie, 

• gizmo transformacji, układy 

współrzędnych, 

• wyrównywanie, szyk, lustro, 

• kopiowanie i wielokrotne repliki, 

• standard Primitives, 

• extended Primitives, 

• compound Objects, 

• obiekty parametryczne i edytowalne siatki, 

• modelowanie na podstawie splajnów, 

• modyfikatory, 

• powierzchnie sklejane - Patch Grids, 

• powierzchnie typu NURBS, 

• elementy architektoniczne; 

 

 

Kurs zakończony uzyskaniem Międzynarodowego 

Certyfikatu Ukończenia Szkolenia Autodesk 

potwierdzającego znajomość oprogramowania  

 

czasie kursu 

ćwiczeniami 

wykonywanymi w 

formie e-lerningu. 

 

CZĘŚĆ III – Kurs: Kucharz  

1 

Kurs: Kucharz 

Minimalny zakres kursu: 

- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz 

wymogów higieniczno-sanitarnych, HACCP, 

- przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z 

wymogami, czynności porządkowe w kuchni, 

- planowanie posiłków i układanie menu, 

przechowywanie surowców i przygotowanie 

obróbki wstępnej, obróbka wstępna cofnięcie w 

górę(jaj, ryb, jarzyn, drobiu, mięsa, podrobów), 

- przygotowanie surówek, sałatek, potraw 

mlecznych, 

- potraw z kaszy, potraw z mąki, potraw z jaj, 

- przygotowanie potraw z mięsa, drobiu, 

podrobów i ryb, 

- przygotowywanie zup, sosów gorących i 

zimnych, 

- przygotowywanie zakąsek zimnych i gorących, 

- przygotowanie farszów, nadzienia, past i 

kremów, 

- sporządzanie deserów i wyrobów z ciast 

cukierniczych, 

- sporządzanie napojów zimnych i gorących, 

- sporządzanie potraw dietetycznych i 

wegetariańskich, 

liczba:3 osoby – 

miejsce realizacji 

Rzeszów, woj. 

podkarpackie 

280 godz. 
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- sporządzanie potraw na przyjęcia 

okolicznościowe i inne imprezy specjalne, 

- porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja 

wyrobów kulinarnych, - historia i pochodzenie 

carvingu, 

- narzędzia do carvingu: typy, rodzaje, sposoby 

używania 

i konserwacji, sposoby zabezpieczania i 

pielęgnacji wyrzeźbionych prac, rzeźbienie 

motywów kwiatowych w owocach i warzywach; 

- podstawy zasad żywienia 

–  technologia dla kucharzy 

–  materiałoznawstwo 

–  BHP i ochrona środowiska 

–  zajęcia praktyczne 

 

Kurs zakończony egzaminem czeladniczym w 

zawodzie kucharz. Egzamin przed Komisją 

Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej  

 

 

CZĘŚĆ IV - MODUŁ SZKOLEŃ SPOŁECZNYCH   

1 

Kurs: Opiekun osób starszych 

Minimalny zakres kursu: 

- Aspekty psychologiczne 

 Podstawy psychologii (wprowadzenie do 

psychologii, podstawowe pojęcia, 

psychopatologia z uwzględnieniem okresu 

inwolucji, procesy poznawcze, emocje i 

motywacje, język i komunikacja, 

osobowość) 

 Psychologia osób starszych (biologiczne, 

psychiczne i społeczne aspekty starości i 

starzenia się, problemy osób starszych, 

potrzeby osób starszych, motywowanie 

osoby starszej do aktywności i 

samodzielności życiowej) 

 Elementy terapii dla osób starszych 

(podstawowe kierunki terapeutyczne, 

elementy terapii indywidualnej, elementy 

terapii grupowej, wybrane techniki 

terapeutyczne) 

 Rozwój osobisty opiekuna (trening 

interpersonalny, komunikacja, 

asertywność, twórcze rozwiązywanie 

problemów, superwizja i wsparcie 

- Kompetencje społeczne 

 Podstawy socjologii (wprowadzenie do 

 liczba: 2 osoba, 

miejsce realizacji 

Rzeszów, woj. 

podkarpackie 

136 godz. 



 

St
ro

n
a9

 

St
ro

n
a9

 

socjologii, podstawowe pojęcia, 

mikrosystem społeczny, makrosystem 

społeczny, patologie społeczne, 

społeczność lokalna) 

 Funkcjonowanie społeczne osób starszych 

(relacje z otoczeniem, rodzina jako grupa 

i instytucja społeczna, funkcjonowanie 

osoby starszej w środowisku społecznym, 

polityka społeczna) 

- Kompetencje opiekuńcze 

 Podstawy geriatrii i gerontologii (zmiany 

somatyczne i charakterologiczne w 

procesie starzenia się, 

niepełnosprawności i niesprawność osób 

starszych, choroby i zaburzenia 

psychiczne osób starszych, profilaktyka 

chorób wieku starszego i wczesna 

diagnoza) 

 Pielęgnacja osób starszych (problemy i 

potrzeby osoby starszej, higiena osobista 

i czystość otoczenia, zasady żywienia 

osób starszych, zabiegi higieniczne i 

pielęgnacyjne wykonywane u osób 

starszych, profilaktyka funkcjonowania 

okołodobowego) 

 Metody i techniki pracy psycho-

pedagogicznej (dialog, techniki radzenia 

sobie ze stresem, organizacja czasu 

wolnego, biblioterapia, arteterapia, 

muzykoterapia, choreoterapia, 

animaloterapia, ludoterapia, interwencja 

kryzysowa, opieka terminalna i jej formy) 

 Elementy rehabilitacji i gimnastyki 

(elementy anatomii, fizjologia starzenia 

się, elementy terapii ruchowej, 

gimnastyka na każdy dzień) 

 Organizacja i planowanie pracy 

(metodyka pracy opiekuna, diagnoza, 

cele krótkoterminowe, cele 

długoterminowe, tworzenie programów 

pracy, współpraca z rodziną, współpraca 

ze specjalistami, tworzenie dokumentacji 

pracy z osobą starszą) 

 Pierwsza pomoc (obserwacja 

podstawowych parametrów życia, 

rozpoznawanie zagrożenia życia, 

postępowanie przy omdleniach i 

zasłabnięciach, resuscytacja krążeniowo-
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oddechowa u osób starszych, pozycja 

boczna ustalona, zabezpieczenie ran, 

obsługa automatycznego defibrylatora 

zewnętrznego, postępowanie przy 

wstrząsie, udarze i bólach w klatce 

piersiowej, usuwanie ciała obcego z dróg 

oddechowych osoby starszej) 

- Kompetencje prawne 

 Podstawy prawne pracy z osobami 

starszymi (podstawowe pojęcia prawne, 

przepisy dotyczące pomocy społecznej, 

przepisy dotyczące ubezpieczeń 

społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem świadczeń emerytalnych, 

rentowych i zdrowotnych, przepisy 

dotyczące prawa rodzinnego i 

opiekuńczego oraz cywilnego, instytucje i 

organizacje wsparcia, obowiązki państwa 

względem osób starszych, instytucje 

państwowe, organizacje pozarządowe) 

Kurs zakończony egzaminem i wydaniem 

certyfikatu. 

2 

Kurs: Opiekun dziecięcy 

Minimalny zakres kursu: 

- Kompetencje zdrowotne: 

 Biologiczne podstawy rozwoju (budowa i 

funkcjonowanie organizmu ludzkiego, 

uwarunkowania i zagrożenia rozwoju 

dziecka, potrzeby biologiczne dziecka, 

choroby wieku dziecięcego, 

niepełnosprawność); 

 Pielęgnacja dziecka (podstawy pielęgnacji 

dziecka zdrowego, pielęgnacja dziecka 

chorego i niepełnosprawnego, choroba 

sieroca, żywienie niemowląt i małych 

dzieci); 

 Promocja i profilaktyka zdrowia 

(wymagania higieniczne i zdrowotne, 

zasady aseptyki i antyseptyki, rola 

opiekuna dziecięcego w prawidłowym 

określaniu stanu zdrowia i zapobieganiu 

chorobom, profilaktyka w placówkach 

opiekuńczo wychowawczych; 

- Kompetencje wychowawcze: 

 Podstawy psychologii rozwojowej i 

wychowawczej (rozwój dziecka, 

kształtowanie aktywności dziecka, 

rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb 

liczba: 2 osoby – 

miejsce realizacji 

Rzeszów, woj. 

podkarpackie 

120 godz.  
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dziecka); 

 Wspomaganie rozwoju dziecka (metody 

wspomagania rozwoju dziecka, 

zaburzenia prawidłowego rozwoju 

dziecka, profilaktyka zaburzeń rozwoju 

dziecka, dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych); 

 Metodyka pracy z małym dzieckiem 

(metody aktywizujące, zasady 

wychowania); 

 Gry i zabawy w twórczym rozwoju 

dziecka (zabawa jako podstawowa forma 

działalności dziecka, kreatywne gry i 

zabawy, zabawki stymulujące rozwój 

dziecka); 

 Literatura dziecięca i multimedia 

(literatura dziecięca w pracy 

wychowawczej, przegląd literatury dla 

dzieci, wyzwalanie ekspresji słownej, 

bajkoterapia, multimedia dla dzieci); 

 Podstawy logopedii (anatomia i fizjologia 

narządu mowy i słuchu, etapy rozwoju 

mowy, profilaktyka zaburzeń mowy); 

- Kompetencje artystyczne: 

 Ekspresja muzyczna z metodyką (rola 

muzyki w rozwoju dziecka, proste 

instrumenty muzyczne, piosenka i jej 

wykorzystanie w pracy z dzieckiem); 

 Ekspresja plastyczna z metodyką (rola 

aktywności plastycznych w rozwoju 

dziecka, techniki plastyczne w pracy z 

dzieckiem z metodyką, elementy 

arteterapii w pracy opiekuna 

dziecięcego); 

 Ekspresja teatralna z metodyką (rola 

aktywności teatralnych w rozwoju 

dziecka, tworzenie prostych 

przedstawień, projektowanie kukiełek i 

dekoracji); 

 Ekspresja kinestetyczno-ruchowa z 

metodyką (rola aktywności kinestetyczno-

ruchowych w rozwoju dziecka, 

projektowanie układów tanecznych i 

ruchowych do muzyki, stymulowanie 

aktywności ruchowej dziecka); 

- Kompetencje zawodowe: 

 Udzielanie pierwszej pomocy (urazy, 

oparzenia, opatrywanie ran, zatrzymanie 
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oddychania, zadławienia, omdlenia); 

 BHP pracy z dzieckiem (bezpieczeństwo i 

higiena pracy z dzieckiem, ochrona 

przeciwpożarowa, organizacja stanowiska 

pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii i 

zasadami bhp); 

 Planowanie pracy opiekuńczo-

wychowawczej (tworzenie programów 

pracy, pisanie konspektów zajęć); 

 Współpraca z rodzicami (wspomaganie 

działań wychowawczych rodziców, 

integrowanie zabiegów wychowawczo-

opiekuńczych, przekazywanie informacji 

na temat dziecka); 

 Rozwój zawodowy opiekuna dziecięcego 

(elementy komunikacji interpersonalnej, 

radzenie sobie w sytuacji trudnej, etyka 

zawodu, kompetencje prawne); 

- Podstawy prawne pracy z małym dzieckiem: 

 Podstawowe pojęcia prawne (prawa 

dziecka, prawa i obowiązki rodzica, prawa 

i obowiązki opiekuna dziecięcego, 

tworzenie dokumentacji); 

 Instytucje i organizacje wsparcia 

(fundacje i stowarzyszenia działające na 

rzecz dzieci, instytucje opiekuńczo-

wychowawcze); 

 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa 

pracy (podstawowe pojęcia prawa pracy). 

Kurs zakończony egzaminem i wydaniem 

certyfikatu. 

CZĘŚĆ V– Kurs:  Florysta  

1 

Kurs: Florysta 

Minimalny zakres kursu: 

- Historia dekoracji roślinnych z elementami 

historii sztuki: 

 Historia dekoracji roślinnych w 

poszczególnych epokach historycznych 

 Obyczaje i tradycje w kulturze związane z 

roślinami; 

 Cechy wnętrza/obiektu historycznego 

(formy, barwy, podział 

powierzchni/przestrzeni, nastrój, 

symbolika); 

 Dobór dekoracji florystycznej do wnętrza 

historycznego;  

- Materiałoznawstwo florystyczne: 

 Materiał roślinny (podstawowe 

liczba: 1 osoba, miejsce 

realizacji Rzeszów, woj. 

podkarpackie 

80 godz. 
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wiadomości o roślinach, rośliny na kwiat 

cięty, zieleń cięta, drzewa i krzewy 

stosowane we florystyce, rośliny 

stosowane w suchych kompozycjach, 

rośliny doniczkowe, rośliny balkonowe i 

do obsadzania pojemników, pielęgnacja 

roślin); 

 Nieroślinny materiał florystyczny (środki 

techniczne, materiały dekoracyjne, 

naczynia i pojemniki); 

- Estetyczne podstawy florystyki: 

 Wiedza o barwie (właściwości barw, 

systemy porządkowania barw, połączenia 

barw — kontrast, harmonia, dobór barw 

w pracach florystycznych) 

 Cechy plastyczne roślinnego materiału 

florystycznego (kryteria wyboru materiału 

florystycznego, charakterystyka materiału 

florystycznego); 

 Zasady kompozycji (elementy 

kompozycji, rodzaje porządku, proporcje, 

przestrzenność/bryłowatość, kryteria 

wyboru porządku oraz formy); 

 Style kompozycji florystycznych (styl 

dekoracyjny, styl; 

 Dokumentacja projektowa (rysunek 

projektowy, analiza otoczenia, elementy 

dokumentacji projektowej); 

- Kompozycje florystyczne: 

 Klasyfikacja tradycyjnych kompozycji 

florystycznych; 

 Przygotowanie materiału florystycznego 

do wykonywania kompozycji 

florystycznych; 

 Techniki florystyczne (technika wiązania 

— bukiet, girlanda, technika układania w 

gąbce florystycznej, technika obsadzania) 

inne techniki: szynowanie, watowanie, 

przypinania, zaciskanie, warstwowanie, 

klejenie, owijanie, drutowanie; 

 Bukiety (klasyfikacja bukietów, zasady 

wykonywania bukietów; 

 Kompozycje w naczyniu (dobór materiału 

florystycznego, zasady wykonywania 

kompozycji w naczyniu); 

 Florystyczna dekoracja wnętrz (zasady 

florystycznej dekoracji wnętrz, dekoracja 

stołu); 
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 Florystyka ślubna (rodzaje dekoracji 

związanych ze ślubem, ozdoba ślubna 

panny młodej, dekoracja pojazdu, 

konsultacje dotyczące dekoracji 

ślubnych); 

 Florystyka żałobna (wieńce, kompozycje 

żałobne w gąbce, dekoracja trumny, 

dekoracja urny); 

 Kompozycje wysadzane w pojemnikach 

(sposoby uprawy w podłożu, 

hydroponika, semikultury, obsadzenia na 

otwartej przestrzeni — skrzynki 

balkonowe, rośliny na balkonach i 

tarasach, dekoracja wnętrz roślinami 

doniczkowymi); 

 Kompozycje okolicznościowe (specyficzne 

w poszczególnych krajach, Wielkanoc, 

Adwent i Boże Narodzenie, Walentynki, 

Obiekty i prace tematyczne); 

 Zasady pakowania materiałów i wyrobów 

florystycznych; 

 

- Marketing we florystyce: 

 Rynek florystyczny; 

 Elementy marketing mix; 

 Florysta jako sprzedawca (rodzaje 

klientów i ich zachowanie, prowadzenie 

rozmowy z klientem); 

 Reklama we florystyce (rodzaje reklamy, 

zadania, środki reklamy); 

 Organizacja wnętrza kwiaciarni (balans 

kolorów, zastosowanie filtrów); 

 Malowanie i wypełnienia (malowanie 

narzędziem pędzel, zmiana parametrów 

malowania, wykorzystanie gotowych 

wzorów pędzla, wypełnienie obrazu 

kolorem, gradientem, tworzenie własnych 

gradientów; 

 Retusz obrazu (zastosowanie dostępnych 

narzędzi oraz technik wykorzystywanych 

do retuszu, wymazywanie narzędziem 

gumka, wykorzystanie dostępnych 

narzędzi w retuszu i modyfikacji 

fotografii); 

 Tworzenie nowych obiektów (wpisywanie 

tekstu i jego edycja, rysowanie obiektów 

geometrycznych, korzystanie z gotowych 

kształtów); 
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 Przekształcanie obiektów (swobodne 

przekształcanie ścieżki, skalowanie, 

obracanie, pochylanie, odbijanie, 

zniekształcanie, zawijanie, tworzenie 

perspektywy). 

Kurs zakończony egzaminem i wydaniem 

certyfikatu. 

CZĘŚĆ VI - Kurs: Profesjonalne sprzątanie 

   

1 

Kurs: Profesjonalne sprzątanie 

Minimalny zakres kursu: 

Problematyka utrzymania czystości: 

- czym jest sprzątanie; 

- rola personelu sprzątającego; 

- rozpoznawanie i charakterystyka występujących 

zanieczyszczeń; 

Rodzaje i typy podłóg: 

- drewniane; 

- z tworzywa sztucznego; 

- ceramiczne; 

- z gresu; 

- kamienne; 

- dywanowe; 

Środki chemiczne ich rodzaje i zastosowanie:  

- skala pH; 

- środki alkaliczne; 

- środki kwaśne; 

- różnice między chemią popularną a 

profesjonalną  (koncentraty); 

- przygotowanie roztworów roboczych; 

Podstawowe technologie sprzątania: 

- ręczne technologie sprzątania posadzek; 

- maszynowe technologie sprzątania posadzek; 

- sprzątanie sanitariatów; 

- mycie powierzchni szklanych; 

Informacja o przepisach bhp w podstawowych 

procesach sprzątania w oparciu o dyrektywy Unii  

Europejskiej. 

   

liczba: 1 osób, miejsce 

realizacji  

Rzeszów, woj. 

Podkarpackie 

 

70 h ( w tym 31 h 

teorii i 39 h 

praktyki) 

CZĘŚĆ VII – Kurs: Pracownik ochrony osób i mienia 

1 

 

Kurs ma pozwolić Uczestnikowi nabyć kwalifikacje 

(wpisane na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony) oraz zdobyć pełne przygotowanie do 

wykonywania wszelkich czynności (pracy)  

w branży ochrony osób i mienia. 

 

Minimalny zakres kursu Pracownik ochrony 

liczba: 1 osoba – 

miejsce realizacji 

Rzeszów, woj. 

podkarpackie 

245 godz., w tym 

zajęcia teoretyczne i 

praktyczne  
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osób i mienia: 

 

Blok ogólnoprawny: 

 

 zagadnienia dotyczące ochrony osób i 

mienia, 

 wybrane zagadnienia prawa karnego, 

prawa wykroczeń i prawa karnego 

procesowego, 

 wybrane zagadnienia prawa cywilnego i 

prawa pracy, 

 wybrane elementy psychologii, 

 etyka pracownika ochrony, 

 zasady udzielania pomocy 

przedlekarskiej. 

 

Blok – ochrona osób i mienia: 

 

 taktyka wykonywania zadań ochrony 

osób, 

 taktyka wykonywania zadań ochrony 

mienia (w tym ochrona transportowanych 

wartości pieniężnych oraz mechaniczne i 

elektroniczne systemy zabezpieczeń). 

Blok – wyszkolenie strzeleckie (zajęcia 

teoretyczne i praktyczne): 

 budowa i zasady działania broni, 

 zasady bezpiecznego obchodzenia się z 

bronią, 

 techniki posługiwania się bronią, 

 strzelanie praktyczne – strzelnica. 

 

Blok – samoobrona i techniki interwencyjne 

(zajęcia praktyczne): 

 

 samoobrona, 

 techniki interwencyjne. 

Kurs zakończony egzaminem i wydaniem 

certyfiktu. 

 

CZĘŚĆ VIII  - KURS: ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 

1 

Minimalny zakres kursu Zarządca 

nieruchomościami (dopuszcza się realizację 

kursu w weekendy):  

 
PROMOWANIE PROFESJONALIZMU: 

 Profesjonalizm wykonywania usług 

zarządzania nieruchomościami, 

 Wymagania prawne i etyczne w 

liczba: 1 osoba, miejsce 

realizacji Rzeszów, woj. 

podkarpackie 

118 godz., w tym 

zajęcia praktyczne i 

teoretyczne, 

ponadto egzamin.  
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zarządzaniu nieruchomością; 

POZYSKIWANIE KLIENTÓW NA RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI: 

 Podstawy ekonomiki rynku 

nieruchomości, 

 Badania rynku, 

 Zarządzanie relacjami, 

 Elementy marketingu na rynku 

nieruchomości; 

ZAWIERANIE UMÓW: 
 Komunikacja z klientami, 

 Elementy prawne działalności zarządcy 

nieruchomości, 

 Zarządzanie obsługą klienta; 

CZYNNOŚCI PRAWNE I ADMINISTRACYJNE: 
 Zarządzanie dokumentacją,  

 Techniczne utrzymanie nieruchomości, 

 Umowy cywilno – prawne, 

 Kontrola realizacji zobowiązań umownych, 

 Reprezentacja właściciela w czynnościach 

prawnych, 

 Organizacja zebrań, 

 Skargi i reklamacje w procesie 

zarządzania; 

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI FINANSOWYMI: 
 Elementy finansów i rachunkowości, 

 Zarządzanie systemami finansowymi w 

procesie zarządzania nieruchomością; 

ZARZĄDZANIE NAJMEM I USŁUGAMI 
DODATKOWYMI: 

 Umowa najmu, 

 Zarządzanie najmem, 

 Doradztwo w zakresie zarządzania 

nieruchomościami; 

ZARZĄDZANIE FIRMĄ: 
 Prawne aspekty prowadzenia działalności 

w zakresie zarządzania 

nieruchomościami, 

 Finansowe aspekty prowadzenia 

działalności w zakresie zarządzania 

nieruchomościami, 

 Zarządzanie firmą, 

 Prawo pracy, 

 Zarządzanie personelem. 

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM I 
WYDANIEM CERTYFIKATU 
 
(dopuszcza się realizację kursu w weekendy). 
 

KURS ZAKOŃCZONY EGZAMINEM W 
WYDANIEM CERTYFIKATU.  

  

CZĘŚĆ VIII  - KURS: Kosmetyczka 

1 

Minimalny zakres kursu: 

Zajęcia teoretyczne z zakresu anatomii, dermatologii, 

fizykoterapii, bhp; 
 

Masaż: 

Podstawy anatomiczne narządu ruchu (kości, 

liczba: 1 osoba, miejsce 

realizacji Rzeszów, woj. 

podkarpackie 

120 godz. w tym 

przewaga zajęć 

praktycznych 
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mięśnie), układu nerwowego, układu krążenia; 

pojęcie, historia masażu, rodzaje masaży stosowanych 

w rehabilitacji, kosmetyce, wellness; 

Wpływ masażu na organizm; 

Podstawy teoretyczne (wskazania, przeciwwskazania, 

zasady); 

Pozycje złożeniowe w masażu poszczególnych części 

ciała; 

Podział i zastosowanie technik masażu klasycznego;  

Masaż klasyczny poszczególnych części ciała:  

- kończyny dolnej ( stopa, podudzie, udo, pośladek),  

- kończyny górnej ( ręka, przedramię, ramię),  

- obręczy barkowej 

- grzbietu 

- powłok brzusznych 

- klatki piersiowej 

- twarzy 

- głowy; 

Drenaż limfatyczny (masaż przeciwobrzękowy) –     

zasady, wskazania, przeciwwskazania, techniki; 

Masaż relaksacyjny (rodzaje masaży, treningi 

relaksacyjne stosowane w odnowie organizmu 

stanowiące uzupełnienie masażu); 

 

Kosmetyka: 

Przygotowanie stanowiska pracy: kosmetyczki  

i klientki do zabiegu; 

Ocena skóry; 

Henna brwi i rzęs, depilacja i stylizacja brwi. 

Masaż kosmetyczny pędzelkowy, kamieniami twarzy. 

Masaż kosmetyczny szyi i dekoltu; 

Peeling kosmetyczny, peeling kawitacyjny; 

Oczyszczanie manualne twarzy – sposoby 

rozgrzewania skóry; 

Maski kosmetyczne; 

Pielęgnacja cery wrażliwej– dobór preparatów, 

zabiegów; 

Pielęgnacja cery naczyniowej, alergicznej – dobór 

preparatów, zabiegów; 

Pielęgnacja cery mieszanej – dobór preparatów, 

zabiegów. 

Zapoznanie się z zasadami pracy w SPA; 

Masaż bańką chińską ( zasady, wskazania, 

przeciwwskazania, techniki); 

Masaż stemplami ziołowymi (zasady, wskazania, 

przeciwwskazania, techniki); 

Pielęgnacja cery trądzikowej – dobór preparatów, 

zabiegów; 

Pielęgnacja skóry suchej – dobór preparatów  

i zabiegów;  

Pielęgnacja cery starczej, atopowej – dobór 

preparatów i zabiegów; 

Manicure kosmetyczny; 

Mikrodermabrazja; 

Depilacja ciała – twarz, uda, łydki, bikini, pachy. 

Zabiegi na ciało – body wrapping. 

 

 
W wyniku realizacji programu modułów uczestnik 
powinien umieć: 
- zorganizować stanowisko pracy, 
- przeprowadzić wywiad z klientem, 
- rozpoznać rodzaj cery i ustalić odpowiednie zabiegi 
- wykonać zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało, 
- przygotować i nałożyć maskę kosmetyczną, 
- wykonać zabiegi pielęgnacyjne przy cellulicie, 
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- wykonać masaż klasyczny twarzy, dekoltu i szyi, 
- wykonać masaż, 
- wykonać farbowanie brwi i rzęs, 
- skorygować kształt brwi, 
- wykonać zabieg usuwania zbędnego owłosienia za 
pomocą wosku, 
- przeprowadzić zabieg oczyszczania skóry, 
- wykonać zabieg manicure kosmetyczny, 
 

Kurs zakończony wydaniem certyfikatu 

 

 

Uwaga! – dotyczy wszystkich części zamówienia 

W tabeli został podany minimalny wymiar godzinowy szkolenia jaki obowiązuje 

Wykonawcę.  

Jeżeli, do uzyskania certyfikatu ze szkolenia i/ lub uprawnień zawodowych 

konieczne jest zrealizowanie większego godzinowego wymiaru szkolenia 

zawodowego), to Wykonawca ma obowiązek zrealizowania danego kursu  

w zwiększonym wymiarze godzin. Zaistnienie takiej sytuacji nie powoduje zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca taką wiedzę 

musi uzyskać przed złożeniem oferty i uwzględnić to w cenie oferty.  
 

Uwaga! – dotyczy wszystkich części zamówienia 

Ten sam uczestnik bierze udział tylko w jednym szkoleniu.   

Wykonawca nie może pobierać od kursantów -  Uczestników Projektu „Szansa na Sukces” 

jakichkolwiek opłat. 

 

Uwaga! 

Wykonawcy muszą przewidzieć zmiany ilości osób biorących udział w kursach zawodowych: 

Cz. I: MODUŁ SZKOLEŃ BIUROWYCH -  minimum 20 uczestników, max. 25; 

Cz. VI: Kurs: Profesjonalne sprzątanie - minimum 1 uczestnik, max 3; 

     
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dotyczy odpowiednio każdej  części 

zamówienia:  

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA  - I. MODUŁ SZKOLEŃ BIUROWYCH: 80 godz. (najdłuższy kurs),  

kurs, po 7 godz. dziennie daje 12 dni roboczych (11,43), plus czas na badania lekarskie  

i  egzamin zewnętrzy 14 dni   - razem 6 tyg.; 

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA  - Kurs: 3D STUDIO MAX – MODELOWANIE i WIZUALIZACJA: 

30 godz. kurs, po 7 godz. dziennie daje 5 dni roboczych (4,30), plus czas na badania 

lekarskie i  egzamin zewnętrzy 14 dni  - razem 4 tyg.;  

 

 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - III. KURS: KUCHARZ: 280 godz. kurs, po 7 godz. dziennie 

daje 40 dni roboczych, plus czas na badania lekarskie i  egzamin zewnętrzy 16 dni  - 

razem 12 tyg. 

 

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA - IV. MODUŁ SZKOLEŃ SPOŁECZNYCH: 136 godz. kurs, po 7 

godz. dziennie daje 20 dni roboczych (19,43), plus czas na egzamin zewnętrzy 14 dni  - 

razem 7 tyg.  
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CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA – Kurs:  Florysta: 80 godz. kurs, po 7 godz. dziennie daje 12 

dni roboczych (11,43), plus czas na badania i egzamin zewnętrzy 14 dni  - razem 5 tyg.  

 

CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA - Kurs: Profesjonalne sprzątanie: 70 godz. kurs, po 7 godz. 

dziennie daje 10 dni roboczych , plus czas na badania i egzamin zewnętrzy 14 dni  - 

razem 5 tyg. 

 

CZĘŚĆ VII -  KURS: PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA: 245 godz. kurs, po 7 

godz. dziennie daje 35 dni roboczych, plus czas na badania lekarskie i  egzamin 

zewnętrzy 14 dni  - razem  10 tyg.  

- lub w przypadku gdy Wykonawca będzie realizował kurs w weekendy termin realizacji 

następuje do 15.02.2019; 

 

CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA - KURS: ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI: 118 godz. kurs, po 7 

godz. dziennie daje 16 dni roboczych, plus czas na badania lekarskie i egzamin zewnętrzy 

14 dni  - razem 6 tyg. 

 - lub w przypadku gdy Wykonawca będzie realizował kurs w weekendy termin realizacji 

następuje do 31.12.2018; 

 

CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA: KURS: KOSMETYCZKA: 120 godz., kurs po 7 godz. dziennie 

daje 18 dni roboczych (17,14) plus czas na badania lekarskie i egzamin zewnętrzy: 14 dni  

- razem 7 tyg. 

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BĘDZIE LICZONY OD DNIA 

ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ.  

 

Uwaga! 

 

Pomimo tego, że Zamawiający do ustalenia czasu trwania poszczególnych kursów przyjął 

wymiar dzienny 7 godz., to Wykonawca może realizować poszczególne kursy w wymiarze 8 

godzin dziennie.    

 

Uwaga! 
Uczestniczy szkoleń zawodowych, po ich zakończeniu muszą jeszcze odbyć sześciomiesięczny 

staż w ramach uczestnictwa w projekcie „Szansa na Sukces” . W związku z tym bardzo istotna 

jest terminowa realizacja zamówienia. Przeprowadzenie dla uczestników szkoleń egzaminu 

zewnętrznego kończącego się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje 

bądź uprawienia, w tym uprawnienia do wykonywania zawodu – może obyć się w trakcie stażu 

Uczestnika projektu, jednakże w sytuacji gdy termin realizacji umowy zostałby przekroczony – 

konieczne będzie zawarcie aneksu do umowy.   

  

 

 

3. Zapewnienie trenerów/szkoleniowców – dotyczy części zamówienia od I do IX 

 

Uwaga!  

 

Podmiot realizujący usługę musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz 

dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zgodnie z wymaganiami opisanymi  
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w punkcie 3a (Wymagania wobec kadry trenerskiej), której powierzy realizację przedmiotu 

zamówienia tj. kursów zawodowych. 

Wskazane jest, aby jeden trener prowadził kurs zawodowy tylko z jednego tematu. 

Wyznaczone osoby — trenerzy/szkoleniowcy będą w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

odpowiedzialne za przygotowanie szczegółowego programu kursów, opracowanie materiałów 

dydaktycznych dla uczestników kursów i przeprowadzenie kursów. Zamawiający wymaga, aby 

Trenerzy/Szkoleniowcy prowadzili kursy z danego tematu, do którego zostali  wyznaczeni przez 

Wykonawcę. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz Trenerów/Szkoleniowców biorących 

udział w prowadzeniu szkoleń najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem danego kursu. 

W trakcie trwania umowy będzie istniała możliwość zmiany Trenera, uzasadniona przyczynami 

losowymi, tylko w przypadku zaproponowania osoby posiadającej kwalifikacje zgodne  

z opisanymi w niniejszym punkcie. W takim przypadku należy Zamawiającemu przedłożyć 

informację o tym fakcie wraz z uzasadnieniem i podaniem aktualnego  wykazu 

Trenerów/Szkoleniowców biorących udział w prowadzeniu kursów zawodowych/szkoleń -  

najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć z tematyki prowadzonej przez daną osobę.  

W sytuacji prowadzenia szkolenia przez osoby nie spełniające minimalnych wymagań 

wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 

zmiany wskazanego trenera i zastąpienia go przez osobę spełniającą wymagania stawiane 

wobec trenerów określone w opisie i zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do stosowania kary umownej w postaci nie wypłacenia Wykonawcy całości 

wynagrodzenia za szkolenia przeprowadzone przez osoby nie spełniające stawianych 

wymagań.  

a) Wymagania wobec kadry trenerskiej:  

- trener/ szkoleniowiec musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu kursów zawodowych dla 

osób dorosłych, takie że: w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadził co najmniej 3 kursy  

o tematyce tożsamej z minimalnym zakresem kursu (podanym w tabeli WYKAZ KURSÓW 

ZAWODOWYCH dla każdego szkolenia). 

Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie dla każdego trenera, który będzie realizował 

szkolenia zawodowe objęte opisem przedmiotu zamówienia.  

W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okoliczności wskazujących 

na niewywiązywanie się przez konkretnego trenera w należyty sposób z powierzonych mu 

zadań, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany wskazanego przez niego 

trenera  i zastąpienia go przez osobę spełniającą co najmniej w takim samym stopniu 

wymagania wobec kadry trenerskiej określone w opisie i zakresie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca złoży oświadczenie, że przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez osoby  

o kwalifikacjach jak wskazano w opisie przedmiotu zamówienia.   

 

4. Zapewnienie lokalu, sprzętu, materiałów do zajęć praktycznych w ramach szkoleń 

zawodowych oraz posiłku  – dotyczy części zamówienia od I do IX 
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Lokal, sprzęt, materiały do zajęć praktycznych. 

Wykonawca musi dysponować lub zapewnić na cele realizacji przedmiotu zamówienia bazę 

szkoleniową z odpowiednimi pomieszczeniami wraz z zapleczem do przeprowadzenia kursów 

dla osób dorosłych tj. sale szkoleniowe dostosowane do prowadzenia zajęć dla grup  

o powierzchni przypadającej na osobę przebywającą w sali szkoleniowej (uczestnicy kursu oraz 

trener) zapewniającej optymalne warunki prowadzenia i uczestnictwa w zajęciach, dobrze 

oświetlone (światło dzienne i sztuczne), wentylowane i/lub klimatyzowane (z dostępem do 

świeżego powietrza), posiadające możliwość zaciemnienia okien w celu zapewnienia 

prawidłowej widoczności prezentowanej tematyki kursu, posiadające odpowiednie warunki 

sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażone w akustyczne i jakościowe narzędzia  

i urządzenia, a także oprogramowania i pomoce dydaktyczne niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

W jednej sali może odbywać się tylko jedno szkolenie w danym terminie. 

W pobliżu sal szkoleniowych (w tym samym budynku) powinny znajdować się łazienki  

z węzłem sanitarnym. 

Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia uczestnikom każdego kursu na zajęciach 

praktycznych: wszelkich koniecznych materiałów, narzędzi, maszyn, urządzeń niezbędnych do 

nauki zawodu (np.: przybory i materiały potrzebne w realizacji szkoleń, a w przypadku kursu 

Pracownik ochrony osób i mienia również inne narzędzia szkoleniowe i treningowe, w tym inną 

niż sale szkoleniowe infrastrukturę potrzebną do realizacji kursu, np.: dostęp do strzelnicy  

i broń szkoleniowej), komputerów, a także niezbędnego oprogramowania z licencją. Miejsce 

odbywania szkolenia: wskazane zostało w tabeli kursów odnośnie każdego kursu (Rzeszów). 

Liczba osób - uczestników szkolenia została wskazana w tabeli odnośnie każdego kursu. 

Minimalny wymiar godzinowy  został wskazany w tabeli odnośnie każdego kursu.  

 
Posiłek 

Posiłek musi być zapewniony każdego dnia szkolenia, który trwa dłużej niż 6 godzin 

dydaktycznych,  niezależnie od tego czy są to zajęcia teoretyczne czy praktyczne bądź 

teoretyczno – praktyczne. 

Wykonawca każdemu uczestnikowi szkolenia/ kursu zawodowego musi zapewnić w miejscu 

realizacji szkolenia, w każdym dniu szkolenia zawodowego posiłek w formie cateringu 

składający się co najmniej z dwudaniowego obiadu oraz napojów.  

W związku z tym posiłek ma być zapewniony dla każdego uczestnika projektu w ramach 

poszczególnych części zamówienia. 

 
Wymagania dot. obiadu dla każdego uczestnika szkolenia zawodowego w ramach każdej części 

zamówienia: 

 danie I – zupa o gramaturze nie mniejszej niż 300g (dopuszcza się zupę z dodatkiem 

np. krokiet); 
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 danie II - najmniej 120g mięsa ( w tym drobiu) lub ryby oraz co najmniej 100g 

dodatków np. ziemniaki, frytki, ryż, kasza itp. oraz co najmniej 100g surówki, a także 

napój – kompot lub sok 100% minimum 250 ml. 

Wymagania wspólne do wszystkich posiłków:  

Obiad ma być dostarczony w jednorazowych pojemnikach utrzymujących temperaturę dania 

nie mniejszą niż 68°C, z kompletem sztućców jednorazowych (do dania I i dania II) i serwetek 

jednorazowych przewidzianych dla każdej osoby. Obiad ma być podany każdego dnia szkolenia 

w godz. od 12:00 do 13:00 lub bezpośrednio po upływie połowy dziennego czasu zajęć  

w ramach danego kursu (każdego dnia). 

Niedozwolone jest serwowanie tych samych posiłków w ciągu dwóch następujących po sobie 

dniach szkolenia zawodowego. 

Ponadto, przy realizacji usług cateringowych świadczonych w związku ze szkoleniami 

zawodowymi Wykonawca (i/lub odpowiednio jego Podwykonawca)  zobowiązuje się zatrudniać 

osoby/ osobę będącą w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoba bezrobotna lub młodociana bez 

przygotowania zawodowego, osoba niepełnosprawna, bezdomna realizująca indywidualny 

program wychodzenia z bezdomności, osoba uzależniona od alkoholu po zakończeniu 

programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, osoba uzależniona od narkotyków 

lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie 

opieki zdrowotnej, osoby chore psychicznie, osoby zwalniane z zakładów karnych, uchodźcy 

realizujący indywidualny program integracji). Na wywiązanie się Wykonawcy z powyższego – 

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oświadczenia przy odbierze usługi. Ewentualne kary 

za niewywiązanie się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków ujęte są w umowie.       

  

5. Program kursu 
a) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowych programów 

kursu — z rozpisaniem na dni i godziny (przypadające na dane grupy zagadnień) 

oraz dostarczenia ich do 3 dni przed rozpoczęciem realizacji każdego kursu w celu 

akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby program szkolenia 

zawierał zagadnienia zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów. W przypadku 

zastrzeżeń Zamawiającego w powyższym zakresie Wykonawca zobowiązany jest 

do ich zastosowania pod rygorem odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej  

z winy Wykonawcy.  

b) Programy poszczególnych kursów powinny zawierać informacje dotyczące ich 

tematyki z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz e-learning (tam 

gdzie tabela: „Wykaz kursów zawodowych” wskazuje na moduł e-learningowy). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty programów kursów w zakresie 

nieograniczonym regulacjami prawnymi; 

c) Program szkolenia/ kursu musi uwzględniać przerwę obiadową na posiłek; 

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania listy obecności w każdym dniu szkolenia;  
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d) Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia wśród uczestników ankiet i testów 

dotyczących każdego szkolenia (wymagania co do ankiet i testów są opisane  

w punkcie Nadzór nad kursami, Nadzór prowadzony przez Wykonawcę); 

wypełnione formularze Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą, listą 

obecności i innymi dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie usługi 

szkoleniowej; 

e) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej wizualizacji kursów 

z określeniem nazwy kursu oraz nazwy zamawiającego i źródła finansowania. 

 

6. Harmonogram 

a) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowych harmonogramów 

kursów z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć oraz dostarczenia ich 

do 3 dni przed realizacją każdego kursu w celu akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów. 

W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego w powyższym zakresie Wykonawca 

zobowiązany jest do ich zastosowania;  

b) Harmonogram zajęć musi zawierać informacje dotyczące godzin, daty i miejsca 

realizacji poszczególnych kursów (w tym szczegółowy adres przeprowadzania 

kursów wraz z podaniem numerów sal). Zajęcia powinny odbywać się w dni 

powszednie od poniedziałku do piątku, wymagane godziny realizacji zajęć   

w ramach kursów zawodowych: w przedziale  od godz. 09:00 do godz.  18.00  

i  nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych dziennie (1 godzina lekcyjna równa jest 45 

minut) i nie mniej niż 28 godz. tygodniowo oraz nie mniej niż 7 godz. 

dydaktycznych dziennie, chyba że ogólna liczba godz. szkolenia  nie da się 

podzielić przez liczbę 7 w taki sposób by każdego dnia uzyskać niezbędne 

minimum godzinowe każdego dnia szkolenia. W razie konieczności 

Zamawiający może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć w weekendy;  

 
c) Wykonawca nie może łączyć zajęć w ramach równych kursów. Natomiast, może łączyć 

takie same kursy z innymi takimi samymi kursami, nawet realizowanymi na podstawie 

umów, których nie zawarł z Zamawiającym, pod warunkiem, że zachowa wymagania 

ujęte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia i umowie zawartej z Zamawiającym;  

d) Harmonogram zajęć w trakcie trwania poszczególnych kursów nie powinien ulegać 

znaczącym zmianom. Wszystkie ewentualne zmiany w harmonogramie muszą zostać 

zgłoszone do Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem i mogą zostać 

wprowadzone dopiero po akceptacji przez Zamawiającego, w formie e-maila lub 

pisemnej; 

e) Wykonawca zobowiązany jest do wydrukowania i rozdania harmonogramu oraz 

programu kursu zaakceptowanego przez Zamawiającego Uczestnikom poszczególnych 

kursów na pierwszych zajęciach. W przypadku wprowadzenia zmian w harmonogramie, 
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zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego 

wydrukowania i rozdania harmonogramu uczestnikom poszczególnych kursów; 

 
7. Materiały szkoleniowe – dotyczy wszystkich części zamówienia 

a) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów szkoleniowych/ 

dydaktycznych (opracowania, wydruku materiałów szkoleniowych/ 

dydaktycznych, bądź zakupu podręczników do nauki materiału z danego kursu) 

dla każdego uczestnika poszczególnych kursów. Materiały muszą być 

dostosowane do danego rodzaju szkolenia i powinny pozwalać na rzetelne 

przygotowanie Uczestnika Projektu do egzaminu z zakresu tematyki kursu; 

 

b) Komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika kursu obejmuje: 

zeszyt, długopis, materiały dydaktyczne niezbędne do utrwalenia wiadomości w celu 

pozytywnego zdania egzaminu — mogą to być np. kserokopie treści przekazywanych  

w trakcie zajęć teoretycznych i /lub podręczniki, o których mowa powyżej;  

c) Komplet materiałów powinien zostać rozdany uczestnikom w pierwszym dniu zajęć za 

potwierdzeniem odbioru (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego); 

d) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wersji papierowej  

i elektronicznej jednego kompletu materiałów szkoleniowych dla każdego rodzaju 

szkolenia, który realizuje w ramach przedmiotu zamówienia, a w przypadku 

podręczników: tytuł, autora, nazwa wydawnictwa, rok wydania oraz kopię stron 

podręczników z tymi elementami; 

e) Koszty opracowania, transportu i powielenia materiałów szkoleniowych, ewentualnego 

zakupu podręczników ponosi Wykonawca; 

f) Materiały szkoleniowe opracowywane przez Wykonawcę muszą spełniać zapisy prawa 

autorskiego. Wykonawca zapewnia, że wskutek wywiązania się z niniejszej umowy nie 

naruszy praw autorskich osób trzecich; 

g) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do przeniesienia na 

Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowanych przez Wykonawcę 

materiałów szkoleniowych w następujących polach eksploatacji: powielanie  

i rozpowszechnianie, przerabianie dzieła, utrwalanie na CD i nośnikach elektronicznych, 

wprowadzanie do pamięci komputera. 

 
8. Egzaminy – dotyczy wszystkich części zamówienia 

a)  Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom każdego kursu zaświadczenia  

o jego ukończeniu, potwierdzającego ich umiejętności nabyte w czasie kursu oraz 

uczestnictwo w działaniach realizowanych w ramach projektu. Zaświadczenia powinny 

zawierać oznaczenia unijne i projektowe. Ostateczny wzór i treść zaświadczeń powinny 

zostać przesłane Zamawiającemu do zatwierdzenia na trzy dni przed rozdaniem ich 

uczestnikom szkoleń. Zaświadczenia powinny być wydane w formacie A4 na papierze 
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przeznaczonym do wydruku zaświadczeń/certyfikatów (gramatura papieru 250 g/m2, 

kolor biały, wydruk logotypów w kolorze); 

b) Wymaga się, aby Wykonawca posiadał w ramach wszystkich kursów prawo wydawania 

zaświadczeń na drukach MEN. Kursy muszą zostać zakończone wydaniem zaświadczeń 

na drukach, których wzór określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 

18.08.2017r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.  

z 2017 r poz. 1632); 

Zgodnie z § 71 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

14.05.2014 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów 

prowadzenia usług rynku pracy ( Dz.U. 2014 poz.667) zaświadczenie lub inny dokument 

potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji musi zawierać: 

1) numer z rejestru, 

2) imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca 

numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

3) nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, 

4) formę i nazwę szkolenia, 

5) okres trwania szkolenia, 

6) miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego 

ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, 

7) tematy i wymiary godzin zajęć edukacyjnych, 

8) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą 

szkolenie; 

c) Wszystkie kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkoleń powinny zostać objęte certyfikacją 

zewnętrzną w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata  

2014 -2020; 

 

d) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania dla uczestników egzaminu 

zewnętrznego kończącego się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane 

kwalifikacje bądź uzyskaniem uprawnień  w tym uprawnień do wykonywania 

zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra 

(poinformowanie Zamawiającego o terminie egzaminu, przypilnowania wydania przez 

instytucję egzaminacyjną wymaganych dokumentów uprawniających uczestników 

szkolenia do wykonywania zawodu – przekazanie kopii tych dokumentów  

do Zamawiającego). Oprócz wyżej określonych wymagań co do certyfikatów, 

Zamawiający odnośnie niektórych kursów zawarł jeszcze szczegółowe wymagania, które 

również obowiązują Wykonawcę;  

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie 

zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie  

z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji  
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i certyfikacji. Definicja „kwalifikacji" została ujęta w Wyjaśnieniach Ministerstwa  

Infrastruktury i Rozwoju dotyczących uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 

współfinansowanych  z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Certyfikacja musi być przeprowadzona przez Instytucję Certyfikującą. 

Przez instytucję certyfikującą należy rozumieć instytucję uprawnioną do nadawania 

kwalifikacji i wydawania formalnego dokumentu (certyfikatu). Instytucjami 

certyfikującymi mogą być np.: uczelnie, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje 

szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej. 

Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być 

rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. 

Certyfikację musi poprzedzać walidacja. 

Walidacja to proces sprawdzania, czy — niezależnie od sposobu uczenia się — 

kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja obejmuje 

identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację  

w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być 

prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały 

określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, 

czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Wynikiem walidacji jest 

decyzja potwierdzająca posiadanie efektów uczenia się. 

Koszty egzaminów zewnętrznych oraz dokumentów poświadczających zdobyte 

uprawnienia ponosi Wykonawca. Koszty przygotowania i wydania certyfikatów 

Uczestnikom kursów oraz przesłania kopii do Zamawiającego ponosi Wykonawca.   

 

Uwaga! 

Jeżeli niemożliwe jest certyfikowanie kursu przez instytucję zewnętrzną, (tzn. jeżeli 

instytucje zewnętrzne nie realizują certyfikacji danego kursu zawodowego) to 

Wykonawca musi złożyć stosowne oświadczenie Zamawiającemu o tym fakcie przed 

rozpoczęciem kursu.    

 

Uwaga! 

Egzaminy z poszczególnego kursu mają się odbywać w tej samej miejscowości co dany 

kurs zawodowy. 

Wykonawca może zrealizować egzamin/egzaminy w innej miejscowości niż był 

realizowany kurs, pod warunkiem uzyskania zgody uczestnika kursu i Zamawiającego 

oraz  pokrycia wszelkich kosztów dojazdu uczestnika kursu na egzamin i z powrotem od 

miejsca zamieszkania do miejsca egzaminu oraz pokrycia ewentualnych kosztów 

zakwaterowania i wyżywienia, ubezpieczenia w trakcie podróży itd.  

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia zdawalności egzaminów 

zewnętrznych na poziomie minimum 50%, tzn. 50% wszystkich Uczestników Projektu 
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„Szansa na Sukces” uczestniczących w szkoleniach zawodowych realizowanych przez 

Wykonawcę na podstawie umowy zwartej z Zamawiającym w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy opis przedmiotu zamówienia, 

niezależnie od liczby części na jakie została zawarta w/w umowa).  

Uwaga!  

Do egzaminu zewnętrznego muszą przystąpić wszyscy Uczestniczy szkoleń 

zawodowych.  

Nie wymaga się przystąpienia do egzaminu zewnętrznego tylko tych uczestników 

szkoleń zawodowych, które w ogóle nie podlegają certyfikacji przez instytucje 

zewnętrze.    

 

W odniesieniu do każdego uczestnika szkolenia:  

W przypadku niezdania egzaminu zewnętrznego w pierwszym terminie Wykonawca jest 

zobowiązany do opłacenia jednego egzaminu poprawkowego. Termin egzaminu 

poprawkowego Wykonawca ustala z Zamawiającym i może przypadać on w trakcie 

odbywania stażu przez Uczestnika Projektu, ale w sytuacji gdy termin realizacji umowy 

zostałby przekroczony – konieczne będzie zawarcie aneksu do umowy dot. wydłużenia 

terminu jej realizacji.   

 

Jeżeli Wykonawca w efekcie zrealizowanych szkoleń zawodowych nie zapewni 

wymaganego minimum 50% poziomu zdawalności egzaminów zewnętrznych – 

Wykonawca na własny koszt zorganizuje i opłaci egzamin / egzaminy poprawkowe – dla 

każdego uczestnika, który nie zdał egzaminu w pierwszym terminie;   

 

e)  Jeżeli Wykonawca w efekcie zrealizowanych szkoleń zawodowych i mimo 

poprawkowych zewnętrznych egzaminów nie zapewni wymaganego minimum 50% 

poziomu zdawalności egzaminów zewnętrznych, to Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od wypłaty wynagrodzenia za kursy (wraz z egzaminami)  dla określonej 

liczby uczestników, którzy ich nie zdali, wg ceny za udział w kursie jednej osoby 

podanej w ofercie Wykonawcy, chyba że Wykonawca zrealizował  

z należytą starannością  wszystkie wymagania ujęte w opisie przedmiotu 

zamówienia i umowie, a mimo to i tak nie udało się osiągnąć wymaganego 

minimum 50% poziomu zdawalności egzaminów zewnętrznych.    

 

9. Ubezpieczenia – dotyczy odpowiednio wszystkich części zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich uczestników na czas trwania 

każdego kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku  

z udziałem w kursie oraz w drodze z miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia usługi 

i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. 

Kwota minimalna ubezpieczenia dla jednej osoby 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia 
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tysięcy złotych). Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy 

ubezpieczeniowej oraz kserokopie potwierdzenia zapłaty ubezpieczenia. Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do wglądu oryginał polisy ubezpieczeniowej. 

 

10. Nadzór nad kursami – dotyczy wszystkich części zamówienia 

Nadzór prowadzony przez Wykonawcę: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli 

merytorycznej nad realizacją usługi; 

 

b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego  

o pojawiających się problemach w realizacji usługi, w tym o nieobecności 

uczestników kursu oraz przypadkach rezygnacji z uczestnictwa w trakcie realizacji 

usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie za te osoby; 

 

c) Wykonawca zobowiązany jest do wydruku i stosowania wzorów list obecności, list 

odbioru materiałów oraz list odbioru zaświadczeń/certyfikatów przekazanych przez 

Zamawiającego; 

 

d) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o projekcie w miejscu 

prowadzenia kursu (m.in. na drzwiach na sal szkoleniowych), zgodnie z wytycznymi 

oznaczania projektów, przekazanymi przez Zamawiającego; 

 

e) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, wydrukowania i przeprowadzenia 

testów kompetencji zawodowych sprawdzających umiejętności zawodowe każdego 

uczestnika każdego kursu:  1 x na początku, 1 x w trakcie kursu  i 1 x na koniec 

każdego kursu. Testy mają zawierać imię i nazwisko uczestnika, którego wiedza 

była weryfikowana, datę przeprowadzenia testu oraz ocenę (wynik punktowy  

i procentowy) i podpis trenera dokonującego postępów nabywania umiejętności 

zawodowych. Wykonawca zobowiązany jest dokonać analizy przeprowadzonych testów,  

opracować wyniki i przedstawić je w raporcie z przeprowadzonych testów, dostarczyć 

Zamawiającemu raport trenera z wykazem ocen z testów i oceną postępu w nauce 

każdego z uczestników poszczególnych szkoleń wraz z wykonanymi testami. 

Raporty muszą być podpisane przez trenera i osobę upoważnioną do reprezentacji 

Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum 70% dobrych odpowiedzi u każdego 

uczestnika szkolenia/ kursu zawodowego w testach kompetencji na zakończenie kursu. 

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania, wydrukowania  

i przeprowadzenia ankiet mierzących poziom wiedzy uczestników szkoleń 

zawodowych: 1 x na początku i 1 x na koniec szkolenia zawodowego. 
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Uwaga!  

Testy kompetencji i ankiety mierzące poziom wiedzy mają być tak skonstruowane, 

aby w Raporcie (w podsumowaniu) -  Wykonawca mógł wskazać liczbę osób 

(Uczestników Projektu/ kursów zawodowych), którzy podnieśli swoją wiedzę, 

umiejętności zawodowe w ramach profilowanych szkoleń zawodowych wg potrzeb, 

w tym liczbę kobiet i liczbę mężczyzn.    

 

Nadzór prowadzony przez Zamawiającego: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia 

wszelkich ankiet oceniających oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji 

szkoleń; 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowanych stanowisk 

szkoleniowych oraz warunków higieniczno-sanitarnych dzień przed rozpoczęciem 

każdego kursu lub w czasie kursu oraz dokonania niezapowiedzianej kontroli 

przebiegu i sposobu prowadzenia kursu. 

 

11. Dokumentacja z kursu – dotyczy odpowiednio wszystkich części zamówienia 

Dokumentacja sporządzona w trakcie szkolenia: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do wydruku i stosowania wzorów list obecności, list 

odbioru materiałów oraz list odbioru zaświadczeń/certyfikatów przekazanych przez 

Zamawiającego. Wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące oznaczania projektów 

będą przekazane Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. 

 

b) Prowadzenia dokumentacji oddzielnie dla każdego kursu oraz jej oznakowania 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w tym: 

 list obecności kursów za każdy dzień uczestnictwa, podpisanych 

przez uczestników i trenera prowadzącego kurs (listy obecności 

będą zawierać zapis „Podpis na liście stanowi potwierdzenie 

obecności na kursie i skorzystania z cateringu"), listy obecności 

powinny być czytelne, nie powinny być korygowane ani poprawiane 

(brak możliwości użycia korektora), Listy obecności muszą być 

prowadzone odrębnie dla każdego rodzaju kursu; 

 

 dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin, program i tematy 

kursów oraz podpisy osób prowadzących daną tematykę, wykaz 

obecności uczestników szkolenia, oceny i informacje dotyczące 

postępów w nauce każdego uczestnika oraz dodatkowe informacje, 

w tym wizyty kontrolne (dziennik powinien być uzupełniany na 

bieżąco po każdym dniu zajęć i powinien być prowadzony odrębnie 

dla każdego rodzaju szkolenia), dziennik nie powinien być 
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korygowany ani poprawiany (brak możliwości użycia korektora  

i kreślenia); 

 listy potwierdzającej otrzymanie materiałów szkoleniowych  

(z wyszczególnieniem, co wchodzi w ich skład) przez każdego 

uczestnika kursu (listy nie mogą być poprawiane i korektorowane), 

powinny być przygotowane odrębnie dla każdego rodzaju kursu; 

 

 listy potwierdzającej otrzymanie zaświadczeń przez każdego 

uczestnika kursu, który był obecny na minimum 80% zajęć (listy 

nie mogą być poprawiane i korektorowane), powinny być 

przygotowane odrębnie dla każdego rodzaju kursu; 

 

 listy potwierdzającej zdanie egzaminu i otrzymanie certyfikatów 

przez minimum 50% uczestników (listy nie mogą być poprawiane  

i korektorowane), listy potwierdzające zdanie egzaminu  

i otrzymanie certyfikatów mają być przygotowane odrębnie dla 

każdego rodzaju kursu; 

 

 listy potwierdzającej przystąpienie do egzaminu zewnętrznego 

100% uczestników, których szkolenia podlegają certyfikacji (listy 

nie mogą być poprawiane i korektorowane), mają być 

przygotowane odrębnie dla każdego rodzaju kursu; 

 

Umieszczenia informacji o projekcie w miejscu prowadzenia kursu zgodnie  

z  wytycznymi oznaczania projektów, przekazanymi przez Zamawiającego.  

 

Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletów materiałów 

szkoleniowych z każdego kursu w wersji elektronicznej i w papierowej przed 

rozpoczęciem zajęć; 

 

b) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu każdorazowo  

w terminie 3 dni po zakończeniu zajęć w ramach danego kursu kompletu 

dokumentacji obejmującej: 

 oryginały list obecności za każdy dzień kursu; 

 oryginały dzienników zajęć;  

 oryginały list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych 

przez uczestników; 
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 kserokopie wydanych uczestnikom zaświadczeń/certyfikatów 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem (wraz z datą) przez 

Wykonawcę; 

 oryginały list potwierdzających odbiór zaświadczeń; 

 oryginały testów oraz raportów dotyczących oceny wiedzy 

uczestników kursów; 

 oryginały ankiet dotyczących oceny jakości szkoleń; 

 oryginałów list potwierdzających zdanie egzaminu i otrzymanie 

przez uczestników certyfikatów; 

 oryginałów list potwierdzających przystąpienie uczestników do 

egzaminu; 

 

c) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania oznakowań unijnych na  

w/w dokumentach. Oznakowanie unijne Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu 

podpisania umowy. 

 

12. Sposób rozliczania, płatności 

Za zrealizowanie przedmiotu zamówienia rozumie się zrealizowanie wszystkich kursów 

wymienionych w Tabeli: WYKAZ KURSÓW ZAWODOWYCH, w ramach części zamówienia, na 

które Wykonawca zawarł umowę z Zamawiającym i dla określonej liczby osób w określonym 

miejscu, zgodnie z minimalnym wymaganym zakresem i wymiarem godzinowym,  

z uwzględnieniem wszelkich innych wymagań ujętych w niniejszym opisie przedmiotu 

zamówienia w punktach od 1 do 13 tego opisu przedmiotu zamówienia (zwłaszcza zawartych w 

uwagach, w tym wraz z wszelkimi egzaminami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zaświadczeniami 

i certyfikatami, uprawnieniami, materiałami posiłkami, badaniami lekarskimi, itd.) Każdy kurs 

dla każdej osoby (uczestnika) zawiera elementy wymienione w punktach od 1 do 13 opisu 

przedmiotu zamówienia.    

 

a) Częściami składowymi wynagrodzenia Wykonawcy będą ceny jednostkowe za udział  

w szkoleniu jednej osoby – uczestnika szkolenia. Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę 

będzie płatne za liczbę  zrealizowanych kursów zawodowych dla jednej osoby, wraz  

z egzaminem końcowym zewnętrznym. Jeden uczestnik bierze udział tylko w jednym 

szkoleniu;   

b) W sytuacji rezygnacji Uczestników danego kursu przed jego rozpoczęciem, wynagrodzenie 

Wykonawcy będzie liczone wg faktycznej ilości przeszkolonych osób;  

c) Podstawą wystawienia faktury jest przekazanie dokumentów i protokołu potwierdzającego 

wykonanie kursu i odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez pracownika Zamawiającego; 

d) Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z wyszczególnieniem na fakturze rodzaju 

kursu oraz liczby przeszkolonych uczestników. Wynagrodzenie płatne przelewem, w terminie 

do 30 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury przez Zamawiającego; 
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e) Zamawiający dopuszcza możliwość płatności po każdym zrealizowanym kursie zakończonym 

zdobyciem certyfikatu przez uczestnika szkolenia.   

 

13. Badania lekarskie – dotyczy odpowiednio wszystkich części zamówienia. 

a) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań lekarskich w ośrodku 

Medycyny Pracy w celu oceny stanu zdrowia uczestników kursu, zdolności lub 

niezdolności do podjęcia kursu, co do którego istnieją takie wymagania. W przypadku 

kursów wymagających wykonania badań sanepidowskich Wykonawca musi zlecić 

wykonanie w/w badań do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Koszty 

przeprowadzenia badań lekarskich i sanepidowskich ponosi Wykonawca; 

b) Oryginały zaświadczeń lekarskich uczestnicy powinni przedłożyć w Rzeszowskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w celu weryfikacji braku przeciwwskazań do 

podjęcia danego kursu; 

c) W sytuacji wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających podjęcie 

kursu przez daną osobę Zamawiający zapłaci Wykonawcy koszty tychże badań,  

a koszty/cena realizacji zamówienia zostaną pomniejszone o osobę, która do niego 

nie przystąpi; 

d) W przypadku nie uzyskania przez daną osobę wyników badań lekarskich 

pozwalających na udział w kursie – Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  tylko  

i wyłącznie za osoby dopuszczone i przeszkolone oraz które zdały egzaminy  

i otrzymały certyfikaty, zaś w przypadku osób, które nie przeszły badań lekarskich 

Zamawiający zapłaci tylko i wyłącznie za badania lekarskie na podstawie dokumentu 

(lub dokumentów) przedłożonego Zamawiającemu, potwierdzającego wysokość 

poniesionego kosztu badań lekarskich dla konkretnego Uczestnika Projektu „Szansa 

na Sukces” . 

e) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę osób, które przystąpiły do badań 

lekarskich oraz potwierdzenie wykonania tej usługi. 

 

14. Zmiany w umowie - dotyczy odpowiednio wszystkich części zamówienia 

- określono w umowie. 

15. Ochrona danych osobowych-  dotyczy wszystkich części zamówienia 

a) Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych Uczestników 

Projektu pn. „Szansa na sukces”  odrębną umową, której podpisania Wykonawca nie 

może odmówić;  

b) Dane osobowe mogą być przetwarzane prze Wykonawcę jedynie w celu zrealizowania 

szkoleń zawodowych w ramach projektu „Szansa na Sukces”; 

c) Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania ustawy ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. 

(Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 



 

St
ro

n
a3

4
 

St
ro

n
a3

4
 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym; 

d) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu 

przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych 

osobowych w poufności; 

e) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach 

naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu. 

 

16. Kody CPV- dotyczy odpowiednio wszystkich części zamówienia 

 

CZĘŚĆ I - Moduł szkoleń biurowych 

CPV: 

Kod główny: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

Kody dodatkowe: 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków 

 

CZĘŚĆ II - Kurs: 3D studio max – modelowanie i wizualizacja 

CPV: 

Kod główny: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

Kody dodatkowe: 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego 

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków 

 

CZĘŚĆ III - Kurs: Kucharz 

CPV: 

Kod główny: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

Kody dodatkowe: 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków 

 

CZĘŚĆ IV - Moduł szkoleń społecznych 

CPV: 

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków 
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CZĘŚĆ V – Kurs:  Florysta 

CPV:  

Kod główny: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

Kody dodatkowe: 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków 

 

CZĘŚĆ VI - Kurs: Profesjonalne sprzątanie 

CPV: 

Kod główny: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

Kody dodatkowe: 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków 

 

CZĘŚĆ VII -  Kurs: Pracownik ochrony osób i mienia 

CPV: 

Kod główny: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

Kody dodatkowe: 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków 

 

 

CZĘŚĆ VIII - Kurs: Zarządca nieruchomości 

 

CPV: 

Kod główny: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

Kody dodatkowe: 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

80532000-2 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania 

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków 

CZĘŚĆ IX -  Kurs: Kosmetyczka 

CPV: 

Kod główny: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

Kody dodatkowe: 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego 
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55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków 

 

17. Składanie ofert częściowych - dotyczy odpowiednio wszystkich części zamówienia 

 

Zamówienie zostało podzielone na 9 części, a Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną 

przez siebie część lub części z opisanych dziewięciu. 

 

 


