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Znak postępowania: 27/KUR/CK/RPOWP/2020 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ – modyfikacja z dnia 07.02.2020r. 

 

  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

którego przedmiotem jest realizacja szkoleń 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 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 informatyczne 

1. Montaż i postprodukcja filmowa 

 Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych 

 Miejsce realizacji: Białystok 

 Wymiar godzin: min. 40 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 

 Liczba uczestników: 1 grupa szkoleniowa od 9 do 12 uczestników 
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 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 Systemy uzyskiwania barw w przestrzeniach RGB, CMYK i Lab.  

 Elementy składowe światłocienia - praca ze światłem i kamerami.  

 Perspektywa.  

 Pozycje oświetlania twarzy. Rozkład perspektywy w obiektywach o różnych 

ogniskowych. Praca z kamerami, światłem i obiektywami.  

 Rodzaje kadrowania kompozycji. Projektowanie shootlisty.  

 Teoria dźwięku. Oktawy, harmoniczne, fale stojące i znoszące się, częstotliwości 

próbkowania, głębokości bitowe, formaty plików muzycznych, głośność, a 

częstotliwość, fony, połączenia symetryczne i niesymetryczne.  

 Tor audio. Korektor, panorama stereofoniczna i panorama częstotliwościowa.  

 Kompresor, czyszczenie materiału dźwiękowego, obwiednie, automatyka miksu i side-

chain.  

 Rozdzielczości, Drop Frame Timecode, Global Shutter i Rolling Shutter, Skanowanie 

progresywne i z przeplotem, kodeki i kontenery. 

 Kolor korekcja vs. Color Grading.  

 DaVinci Resolve. Podstawowe techniki konformingu i montażu NLE. 

 Praca z wykorzystaniem folderów współdzielonych i automatyzacja pracy z 

wykorzystaniem metadanych. 

 Profesjonalne techniki kolor korekcji i kolor gradingu.  

 Łączenie plików proxy, świadoma kontrola cache'u na wszystkich 4 poziomach, 

kontrola optymalizacji podglądu.  

 Kanały kluczujące, splitowanie i mieszanie kanałów. Trackowanie i stabilizacja 

materiału wideo. 

 Zaawansowane techniki odszumiania  

 Opracowanie Looków, tworzenie LUT-ów ID i 3D, wyrównywanie kamer i filmu.  

 Maskowanie, kluczowanie, praca z efektami i presetami.  

 Stabilizacja i rotoscoping, trackowanie kamery i compositing obiektów 3D z filmem.  

 Trackowanie wielopunktowe i Warp Stabilizing. 

 Warunki organizacyjne szkolenia  

Dla każdego uczestnika szkolenia stanowisko pracy wyposażone w: 

 dwa monitory minimum 24" o rozdzielczości minimum Fuli HD z możliwością obrotu do 

orientacji pionowej 

 minimum 32 GB pamięci RAM 

 procesor Intel Xeon co najmniej 6-rdzeniowy lub podobny wydajnościowo w 

renderowaniu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem CPU 

 tablet graficzny w rozmiarze co najmniej 20 x 30 cm 

 karta graficzna: co najmniej 1280 rdzeni CUDA, co najmniej 2GB pamięci RAM, obsługa 

DirectX w wersji co najmniej 11 i Open GL w wersji co najmniej 4.0 
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 stabilny dostęp do Internetu 

 

Wyposażenie pracowni: 

 kamery pozwalające na zapis w formacie RAW, kompresowanym i niekompresowanym, 

o rozdzielczości minimum 4K, z próbkowaniem 4:4:4 i matrycą w rozmiarze Super 35 i 

migawką Global Shutter. 

 filtry ND do każdego wykorzystywanego obiektywu 

 co najmniej 2 lampy światła ciągłego pozwalające uzyskać temperatury barwowe w 

zakresie 3200°K-5500°K 

 kalibracyjne tablice kolorystyczne 

 system do kalibracji monitorów 

 co najmniej 2 blendy, w tym jedna w rozmiarze co najmniej 2x1,5m z możliwością dyfuzji 

światła, odbijające na srebrno, złoto lub biało, mogące służyć również jako zielone i 

niebieskie tła kluczujące 

 interfejs audio pozwalający nagrywać minimum 4 kanały jednocześnie w rozdzielczości 

192 kHz i 24-bitowej głębi bitowej 

 mikrofony pojemnościowe bliskiego pola 

 mikrofony pojemnościowe kierunkowe 

Oprogramowanie: 

 oprogramowanie do montażu i kolorkorekcji obrazu wideo pracujące w systemie 

węzłowym (node-based workflow), obsługujące kompresowane i niekompresowane 

formaty wideo RAW 

 oprogramowanie do compositingu materiałów wideo z obiektami 3D pracujące w 

systemie węzłowym (node-based workflow) 

 oprogramowanie do montażu i kolorkorekcji obrazu wideo pracujące w systemie 

warstwowym (layer-based workflow), obsługujące kompresowane i niekompresowane 

formaty wideo RAW 

 oprogramowanie do compositingu materiałów wideo z obiektami 3D pracujące w 

systemie warstwowym (layer-based workflow) 

 

2. Projektowanie stron internetowych - zaawansowany 

 Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych 

 Miejsce realizacji: Białystok 

 Wymiar godzin: min. 40 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 

 Liczba uczestników: 1 grupa szkoleniowa od 9 do 12 uczestników 

 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 Podstawy języka HTML5. Struktura dokumentu HTML Metatagi w dokumencie HTML 
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 Wstawienie elementów tekstowych na stronę WWW, tworzenie list. 

 Wykorzystanie na stronie obrazów, odnośników, kotwic i tabel. 

 Dodawanie dźwięków, wideo oraz obiektów interaktywnych na stronę WWW. 

 Znaczniki struktury strony WWW i pojemniki. 

 Wprowadzenie do arkuszy stylów. Pojęcie selektorów, właściwości i wartości. 

 Style opisujące rozmiar, pozycję i marginesy. 

 Formatowanie tekstu, elementów liniowych i blokowych. 

 Style obramowania i cienie. Formatowanie list i nawigacji w arkuszach stylów. 

 Formatowanie tabel i formularzy w CSS. Animacje CSS (CSS3). 

 Tworzenie strony internetowej zgodnie z projektem. 

 Responsywność stron internetowych. 

 Tworzenie strony dostowanej do urządzeń mobilnych. 

 Wykorzystania frameworka CSS do tworzenia strony WWW, na przykładzie Bootstrap. 

 Publikacja witryny w Internecie, zarządzanie hostmgiem i domenami. 

 Instalacja systemu CMS na przykładzie platformy WordPress. 

 Zarządzanie i obsługa systemem zarządzania treścią. 

 Instalacja i modyfikacja wtyczek. 

 Modyfikacja szablonu w systemie Wordpress. 

 Tworzenie własnego szablony dla platformy CMS. 

 Tłumaczenie strony zbudowanej na systemie Wordpress. 

 Podstawy SEO, przygotowanie strony WWW do pozycjonowania. 

 Wprowadzenie do JavaScript, DOM. 

 Zdarzenia i ich obsługa. 

 Biblioteka jQuery 

 Dostępność stron WWW, standard WCAG. 

 

 Warunki organizacyjne szkolenia  

Dla każdego uczestnika szkolenia stanowisko pracy wyposażone w: 

 dwa monitory minimum 21" 

 stacja robocza płynnie obsługująca wymagane oprogramowanie 

 stabilny dostęp do Internetu 

Oprogramowanie: 

 tekstowy edytor HTML i CSS 

 edytor HTML i CSS typu WYSIWYG 

 program do edycji grafiki bitmapowej obsługujący pliki w formacie .psd w stopniu 

umożliwiającym kopiowanie stylów CSS z warstw dokumentu tego typu 

 

3. Programowanie PHP - zaawansowany 

 Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych 
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 Miejsce realizacji: Białystok 

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

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 

 Liczba uczestników: 1 grupa szkoleniowa od 9 do 12 uczestników 

 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 Podstawy PHP. Przygotowanie serwera do pracy z PHP. 

 Osadzanie kodu PHP w dokumencie HTML. Wypisywanie danych. 

 Stałe, zmienne i proste typy danych. 

 Tablice w PHP. Sortowanie tablic. 

 Odbieranie danych z formularzy. 

 Instrukcje warunkowe i instrukcje wyboru. 

 Wysyłanie wiadomości e-mail przez stronę WWW. 

 Pętle w PHP. 

 Tworzenie prostego formularza testowego. 

 Funkcje w języku PHP. 

 Obsługa plików. 

 Tworzenie formularza umożliwiającego zapis i odczyt z pliku XML. 

 Wprowadzenie do baz danych MySQL. 

 Tworzenie struktury bazy danych. 

 Zapytania do baz danych. 

 Współpraca PHP i MySQL 

 Tworzenie skryptów realizującego zapis i odczyt danych z bazy. 

 Modyfikacja danych w bazie. 

 Pliki cookie i sesje w PHP 

 Tworzenie skryptu rejestracji i logowania. 

 Klasy w języku PHP. 

 Obiekty w języku PHP. 

 Tworzenie przykładowej aplikacji internetowej. 

 Warunki organizacyjne szkolenia  

Dla każdego uczestnika szkolenia stanowisko pracy wyposażone w: 

 dwa monitory minimum 21" 

 stacja robocza płynnie obsługująca wymagane oprogramowanie 

 stabilny dostęp do Internetu 

Oprogramowanie: 

 edytor PHP z funkcją podpowiadania składni 
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 pakiet zawierający serwer stron WWW z zainstalowanym interpreterem PHP oraz serwer baz 

danych MySQL. Pakiet musi mieć możliwość uruchomienia serwera stron WWW i baz 

danych na komputerze lokalnym 

 

II część zamówienia – Programowanie sterowników PLC 

 Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych 

 Miejsce realizacji: Białystok 

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

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się. 

 Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 50 % czasu przeznaczonego na realizacje 

szkolenia. 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 maja 2020 

 Liczba uczestników: 2 grupy szkoleniowe od 9 do 12 uczestników 

 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 Przygotowanie uczestnika do samodzielnego programowania sterowników PLC 

 Przegląd sterowników (Podstawowe definicje i funkcje, Standardy komunikacyjne, 

Konwertery i urządzenia sieciowe, Protokoły komunikacyjne, Systemy sterowania, 

Systemy Rezerwacji) 

 Możliwości sterowników i metody podłączania sygnałów (Rodzaje modułów i sposoby 

oznaczania, Metody podłączania sygnałów, Logika pozytywna i negatywna, Moduły 

analogowe, Moduły Specjalne) 

 Konfiguracja sterowników oraz oprogramowanie (Oprogramowanie – Podstawowe 

narzędzia, Konfigurowanie sterowników, Tablica zmiennych, Tablica błędów) 

 Programowanie metodą drabinkową (Edytor schematu drabinkowego, Odczyt i 

wgrywanie programu  do sterownika, Komunikacja ze sterownikiem, Diagnostyka 

błędów działania PLC, Obsługa programowa wejść –wyjść, Robienie kopi zapasowej) 

 Zastosowanie bloków funkcyjnych (Timery, Country, Bloki Matematyczne, Bloki 

Porównania, Bloki logiczne) 

 Sprzedaż na kasie fiskalnej przy zastosowaniu kodów towarowych, kodów kreskowych, 

opakowań zwrotnych, przy podłączonej wadze, szybka sprzedaż, usuwanie paragonu, 

udzielanie rabatów. 

 Kończenie paragonu przy zastosowaniu różnych form płatności, obliczanie reszty, 

przeglądanie otwartego paragonu. 

 Raporty kasy fiskalnej. Raport dobowy, miesięczny, stanu kasy, rozliczeniowy. Raport 

zerujący, niezerujący, raport fiskalny. 

 

 Warunki organizacyjne szkolenia  

Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia stanowisko pracy do realizacji zadań 

praktycznych (max. 3 uczniów na jedno stanowisko). 
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III część zamówienia – Szkolenia gastronomiczne  

 

1. Szkolenie barman 

 Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych 

 Miejsce realizacji: Białystok 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 

 Liczba uczestników: 1 grupa szkoleniowa od 9 do 12 uczestników 

 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. 

 

2.  Szkolenie barista 

 Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych 

 Miejsce realizacji: Białystok 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 

 Liczba uczestników: 1 grupa szkoleniowa od 9 do 12 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: 

                                                 
1 1 godzina szkoleniowa = 45 minut 
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 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). 

 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. 

 

IV część zamówienia - Szkolenie operator wózków jezdniowych 

 Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych 

 Miejsce realizacji: Białystok 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 

 Liczba uczestników: 1 grupa szkoleniowa od 9 do 12 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: min. 35 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 
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 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  

V część zamówienia -  Obsługa programu komputerowego kadrowo - płacowego Optima 

 

 Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych 

 Miejsce realizacji: Białystok 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 

 Liczba uczestników: 1 grupa szkoleniowa od 9 do 12 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. 

                                                 
2 1 godzina szkoleniowa = 45 minut 
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 Przygotowanie deklaracji PFRON. 

 Wydruki przelewów (w tym płatności do deklaracji) 

 Korekta wypłat 

 Anulowanie wypłat. 

 Naliczanie wypłat korygujących. 

 Wydruki związane z korektami. 
 

 

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 w okresie szkolenia ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW) – ubezpieczenie grupowe. Minimalna suma ubezpieczenia na 1 osobę ubezpieczoną wynosić 

powinna 20 000,00 zł. Najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego kopię opłaconej polisy. 

6. 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, 

7. 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. 

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

zobowiązany poinformować wszystkich uczestników szkolenia znajdujących się na liście 

przekazanej przez Zamawiającego, o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji szkolenia i 

pozostawać w kontakcie z uczestnikami szkolenia w trakcie jego realizacji 
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9. 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. 

10. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich planowanych 

zmianach w harmonogramie zajęć - przed ich dokonaniem,  

11. 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, 

12. Niezwłocznie poinformować Zamawiającego o: 

 niezgłaszaniu się uczestników; 

 przerwaniu szkolenia lub rezygnacji uczestnika; 

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

13. 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;  

14. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy. 

15. 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; 

16. 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); 


