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Znak postępowania: 22/KUR/CK/RPOWP/2019 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

którego przedmiotem jest realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu 

 „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu 

kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”  

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów szkół 

zawodowych w ramach projektu: „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i 

modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, 

UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00, który jest realizowany przez Miasto Białystok w partnerstwie z 

Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, przy udziale Realizatorów: Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Białymstoku i Białostocki Park Naukowo-Technologiczny w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i 

kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej 

gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF  

 

II. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  

802100000-9 - usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej 

III. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń: 

 

I część zamówienia - Szkolenia gastronomiczne - Szkolenia barman 

 Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych 

 Miejsce realizacji: Białystok 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 (w tym jedna grupa szkoleniowa 

do 30 czerwca 2019)  

 Liczba uczestników: 3 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników 
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 Wymiar godzin: min. 32 godziny szkoleniowe1 Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. 

 Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 80% czasu przeznaczonego na realizacje 

szkolenia 

 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

– Techniki pracy i funkcje sprzętu barowego (m.in. omówienie sprzętu barowego, miary 

barowe, rodzaje i podział szkła barowego, wyposażenie baru). 

– Podstawy miksologii ( m.in. rozróżnianie typów koktajli oraz moktajli, koktajle 

klasyczne, receptury i historia). 

– Użycie różnych technik do przygotowywania koktajli (shake, stir, blend, building, 

Throwing). 

– Techniki pracy za barem przy użyciu (jiggera, łyżka, shaker). 

– Wprowadzenie Working Flair (free pouring, wykorzystanie sprzętu barmańskiego). 

– Praktyczne podstawy zagadnień home made oraz infuzowania.  

– Dekorowanie - jak dobrać odpowiednie składniki dekoracji do wybranego szkła oraz 

koktajlu. 

 Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w placówkach gastronomicznych, restauracjach lub 

odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniu gastronomicznym.  

 Wykonawca powinien zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni 

poziom szkolenia. 

II część zamówienia - Szkolenia gastronomiczne - Szkolenie barista 

 Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych 

 Miejsce realizacji: Białystok 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 (w tym jedna grupa szkoleniowa 

do 30 czerwca 2019)  

 Liczba uczestników: 3 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników 

 Wymiar godzin: min. 24 godziny szkoleniowe. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. 

 Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 80% czasu przeznaczonego na realizacje 

szkolenia. 

 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 Koło smaków i aromatów, rozpoznawanie podstawowych smaków i zapachów 

 Charakterystyka kaw mieszanych oraz jednorodnych. 

 Cupping – degustacja i porównanie kaw różnego pochodzenia i rodzaju wypalenia. 

 Rozróżnienie charakterystyki gatunków oraz ich wykorzystanie na światowym rynku.  

 Wpływ grubości mielenia ziarna na uzyskany napar.  

 Definicja espresso, standardowe paramtetry, kryteria oceny espresso. 

 Espresso jako baza do każdego napoju kawowego – omówienie i przygotowanie 

czarnych kaw na bazie espresso (espresso doppio, cafe americano, lungo). 

                                                 
1 1 godzina szkoleniowa = 45 minut 
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 Sensoryka naparu skróconego (ristretto) i przedłużonego (lungo). 

 Zjawiska: podekstracji (niedoprzenia), nadekstrakcji (przeparzenia), kanałowania 

(nierównej ekstrakcji). 

 Skład i rodzaje mleka. Ocena sensoryczna różnego rodzajów mleka. 

 Proces spieniania mleka (napowietrzanie, polerowanie). 

 Proporcje łączenia espresso i mleka: charakterystyka kaw mlecznych (espresso 

macchiato, cappuccino, flat white, latte). 

 Tekstura mleka odpowiednia dla kaw: cappuccino, latte, flat white. 

 Technika zdobienia kaw metodą latte art, wzory na powierzchni kawy free pouring oraz 

etching – podstawowe wzory, wzory łączone odwrócone (invert), wielokrotne. 

 Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w placówkach gastronomicznych, restauracjach lub 

odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniu gastronomicznym.  

 Wykonawca powinien zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni 

poziom szkolenia. 

 

III część zamówienia - Szkolenia operator wózków jezdniowych 

Realizowana w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i 

modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”: 

 Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych 

 Miejsce realizacji: Białystok 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 (w tym jedna grupa szkoleniowa 

do 30 czerwca 2019)  

 Liczba uczestników: 3 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników 

 Organizacja egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego  

 Wydanie uczestnikom Legitymacji wydanej przez Urzędu Dozoru Technicznego, w terminie 

do 7 dni od daty zdania egzaminów. 

 Wymiar godzin: 30 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w 

godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. 

 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 Typy stosowanych wózków jezdniowych: naładowne, podnośnikowe, unoszące, 

ciągnikowe, specjalne 

 Budowa wózków 

 Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami 

 Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 

 Zagadnienia z zakresu BHP 

 Praktyczna nauka jazdy 

 W koszt kursu należy doliczyć opłatę za badania, które należy przeprowadzić na początku 

szkolenia. 

 W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin na zdobycie uprawnień - Legitymacji wydanej przez 

UDT  
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IV część zamówienia -  Obsługa programu komputerowego kadrowo - płacowego Optima 

Realizowana w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i 

modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”: 

 Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych 

 Miejsce realizacji: Białystok 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 

 Liczba uczestników: 2 grupy szkoleniowe od 8 do 15 uczestników 

 Wymiar godzin: min. 32 godziny szkoleniowe2 Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. 

 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 Interfejs programu OPTIMA Kadry i Płace 

 Konfiguracja programu Comarch ERP Optima Płace i Kadry  

 Pracownik na umowie o pracę  

 Wprowadzanie danych pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. 

 Zatrudnianie/ zwalnianie pracownika na umowę o pracę. 

 Sporządzanie deklaracji do ZUS, podatkowych pracownika. 

 Aktualizacja danych pracownika. 

 Sporządzanie wydruków kadrowych. 

 Właściciele i osoby współpracujące. 

 Wprowadzanie danych personalnych do modułu kadr i płac 

 Sporządzanie deklaracji ZUS i PIT. 

 Umowy cywilno – prawne 

 Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 Rozliczanie umów cywilno- prawnych. 

 Deklaracje ZUS, podatkowe dla umów cywilno - prawnych. 

 Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego wypłacane dla 

zleceniobiorców. 

 Moduł płacowy 

 Rozliczanie czasu pracy, dodatków oraz nieobecności. 

 Definiowanie list płac. 

 Przygotowanie wypłat na umowę o pracę. 

 Zamykanie i księgowanie listy płac. 

 Deklaracje PIT i ZUS. 

 Współpraca z innymi programami 

 Eksport deklaracji do programu Płatnik ZUS. 

 Przygotowanie, wysyłka e- deklaracji do Urzędu skarbowego. 

 Przygotowanie deklaracji PFRON. 

 Wydruki przelewów (w tym płatności do deklaracji) 

 Korekta wypłat 

 Anulowanie wypłat. 

 Naliczanie wypłat korygujących. 

 Wydruki związane z korektami. 

                                                 
2 1 godzina szkoleniowa = 45 minut 
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V część zamówienia – Excel dla średnio zaawansowanych 

Realizowana w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i 

modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”: 

 Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych 

 Miejsce realizacji: Białystok 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 

 Liczba uczestników: 1 grupa szkoleniowa od 8 do 15 uczestników 

 Wymiar godzin: min. 24 godzin szkoleniowych3 Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. 

 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

  Praca na komórkach 

 Podstawowe formatowania liczb, 

 Zaawansowane kopiowanie, 

 Adresowanie względne i bezwzględne 

 Formatowanie Warunkowe 

 Formatowanie według liczb, tekstu, daty, 

 Wyszukiwanie duplikatów. 

 Tworzenie i używanie szablonów 

 Sprawdzanie poprawności 

 Baza danych w arkuszu 

 Informacje wstępne 

 Sortowanie bazy danych 

 Ograniczanie liczby wierszy (autofiltr) 

 Filtrowanie zaawansowane 

 Funkcje bazodanowe 

 Wybrane funkcje 

 Funkcje logiczne 

 Funkcje bazy danych 

 Funkcje tekstowe 

 Funkcje daty i czasu 

 Funkcje informacyjne 

 Funkcje wyszukiwania i adresu 

 Funkcje matematyczne 

 Przetwarzanie danych 

 Sumy częściowe 

 Nazwy i ich wykorzystanie 

 Nazywanie zakresów 

 Różnice między definiowaniem nazw a ich tworzeniem 

 Praktyczne przykłady wykorzystania nazw 

 Tabele przestawne 

                                                 
3 1 godzina szkoleniowa = 45 minut 
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 Zastosowanie tabel przestawnych 

 Tworzenie i modyfikacja 

 Obliczenia w tabeli przestawnej 

 Konsolidacja danych w tabeli przestawnej 

 Wykresy przestawne 

 Obsługa arkuszy 

 Kopiowanie i przenoszenie arkusza 

 Opcje ochrony skoroszytów i arkuszy 

 Blokowanie i ukrywanie komórek, wierszy i kolumn 

 Ukrywanie formuł i wpisów w komórkach 

 Dodawanie hasła do zmian w arkuszu 

 Dodawanie hasła na otwarcie skoroszytu 

 Formatowanie komórek, wprowadzanie serii, automatyczne wypełnianie, listy 

użytkownika, praca z szablonami. 

 

 

Wykonawca w ramach każdej z części zamówienia zobowiązany jest: 

1. Opracować program szkolenia obejmujący co najmniej opis zagadnień wymaganych w danej części 

zamówienia. Program szkolenia stanowić powinien część oferty Wykonawcy.  

2. Zorganizować i przeprowadzić szkolenie zgodnie z programem. 

3. Zapewnić do prowadzenia szkolenia osoby o kwalifikacjach odpowiadających przedmiotowi 

szkolenia - w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego może nastąpić zmiana 

osób prowadzących szkolenie. Wykonawca winien wskazać w swojej ofercie imiona i nazwiska 

osób, które prowadzić będą szkolenia.  

4. Zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe i dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. 

5. Zapewnić uczestnikom szkolenia miejsce realizacji szkolenia zgodne ze wskazanym w danej części 

zamówienia, w tym pomieszczenia do odbywania szkolenia spełniające poniższe warunki: 

 przestronne i przewiewne, 

 przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia,  

 posiadające oświetlenie naturalne i sztuczne,  

 wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, będącego 

przedmiotem zamówienia, 

 posiadać zaplecze sanitarne, 

6. W każdym dniu szkolenia zapewnić uczestnikom przerwę kawową lub obiad w sytuacji, gdy liczba 

godzin realizowanych jednego dnia przekraczać będzie 6 godzin szkoleniowych 

 serwis kawowy - kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub 

słodkie przekąski typu paluszki, ciastka, owoce, 

 gorący posiłek - obiad składający się z pierwszego i drugiego dania oraz napoju, 

Produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku muszą spełniać normy 

żywieniowe oraz sanitarno - epidemiologiczne. 

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników szkolenia. Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować wszystkich uczestników szkolenia znajdujących się na liście 
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przekazanej przez Zamawiającego, o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji szkolenia i 

pozostawać w kontakcie z uczestnikami szkolenia w trakcie jego realizacji 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z ofertą planowany harmonogram realizacji zajęć. 

Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże wszystkim uczestnikom szkolenia 

harmonogram zajęć szkoleniowych oraz zapozna uczestników szkolenia z programem szkolenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich planowanych 

zmianach w harmonogramie zajęć - przed ich dokonaniem,  

10. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - pisemnie informować 

Zamawiającego o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, a także o propozycji 

zmian w harmonogramie, wynikających z odwołania zajęć, 

11. Niezwłocznie poinformować Zamawiającego o: 

 niezgłaszaniu się uczestników; 

 przerwaniu szkolenia lub rezygnacji uczestnika; 

 innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy. 

12. Prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia składającą się z: 

 listy obecności – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 

 listy obecności na egzaminie – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 

 wyniki egzaminów (np. w formie zestawienia wyników testów, sprawozdania), 

 rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko 

oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia, 

 podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie;  

13. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy. 

14. Wydać zaświadczenia o ukończeniu kursu 

W/w zaświadczenia powinny zawierać: 

 imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia; 

 nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; 

 nazwę szkolenia; 

 miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie 

szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; 

 wymiar godzin zajęć edukacyjnych; 

15. Przekazać Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujące 

dokumenty: 

 imienną listę obecności uczestników szkolenia (w każdym dniu szkolenia), 

 listy obecności na egzaminie – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, 

 wyniki egzaminów (np. w formie zestawienia wyników testów, sprawozdania), 

 kserokopie zaświadczeń o ukończeniu przez uczestników szkolenia oraz dokument 

potwierdzający uzyskanie uprawnień (jeśli dotyczy). 

 


