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Znak postępowania: 31/KUR/DSR2/RPOWP/2020 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

którego przedmiotem jest realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektów  

„Dla Siemiatycz razem” – 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników 

projektu: „Dla Siemiatycz razem” WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18, który jest realizowany przez 

Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja 

społeczna i kształtowanie kapitału społecznego  

II. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  

80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego 

III. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Dla 

Siemiatycz razem” WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 

I część zamówienia - Szkolenie robotnik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe niepracujące zagrożone ubóstwem, podopieczni Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach 

 Miejsce realizacji: Siemiatycze 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 września 2020 roku 

 Liczba uczestników: 10 

 Organizacja egzaminu przed komisją kwalifikacyjną SPE 

 Wydanie uczestnikom Świadectwa kwalifikacji SEP, w terminie do 7 dni od daty zdania 

egzaminów. 

 Wymiar godzin: 60 godzin lekcyjnych w tym  przeprowadzenie egzaminu  zewnętrznego dla 

10 osób. Zajęcia mogą się odbywać w dni powszednie i weekendy. Zajęcia praktyczne 

powinny stanowić minimum 30% czasu przeznaczonego na realizację szkolenia. 

 Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie 

eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w zakresie eksploatacji urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych.  
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 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 

 zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 

 obowiązujące przepisy w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych do 1 kV , 

 wykonuje drobne naprawy i pracy konserwacyjne w budynku i na zewnątrz, wykonuje 

proste naprawy instalacji wodno- kanalizacyjne 

 bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych, ochrona 

przeciwporażeniowa do 1 kV, ochrona przeciwpożarowa, 

 drobne prace remontowo- budowlane, 

 podstawowe zagadnienia z zakresu zagospodarowania terenów zielonych- zakładanie i 

pielęgnacja, rekultywacja 

 Egzamin kwalifikacyjny ma być przeprowadzony zgodnie z ww. Rozporządzeniem w zakresie: 

- sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię 

elektryczną - do 1 kV. 

 Organizację egzaminów kwalifikacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji 

sieci (Dz. Ust. Nr 89 poz. 828, Nr 129 poz. 1184 z 2005 r., Nr 181 poz. 1 189) w zakresie: - sieci, 

urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię 

elektryczną - do 1 kV) niezwłocznie po zakończeniu kursu. 

 W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin na zdobycie uprawnień - Świadectwa kwalifikacji 

SPE  

II część zamówienia – Szkolenie Robotnik budowlany z modułem brukarz 

 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe niepracujące zagrożone ubóstwem, podopieczni Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach 

 Miejsce realizacji: Siemiatycze 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 września  2020 roku 

 Liczba uczestników: 6 

 Wymiar godzin: 60 godzin lekcyjnych w tym w tym przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego 

dla 6 uczestników. Zajęcia mogą się odbywać w dni powszednie i weekendy. Zajęcia 

praktyczne powinny stanowić minimum 30% czasu przeznaczonego na realizację szkolenia. 

 W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin wewnętrzny za zdobycie kompetencji. 

 Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do nabycia kompetencji w zakresie zajmowania 

się drobnymi pracami remontowymi, konserwacją, naprawami, utrzymywanie podstawowego 

sprzętu gospodarczego w należytym stanie technicznym, pomoc w załadunku i rozładunku 
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towarów, pracach magazynowych, brukuje, naprawia i rozbiera nawierzchnie placów i 

chodników. 

 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 BHP na stanowisku robotnika gospodarczego w tym zagadnienia ppoż, 

 Obsługa sprzętu gospodarczego: narzędzi ręcznych bez napędu i z napędem 

elektrycznym, spalinowym i innym 

 Drobne prace remontowo- budowlana 

 Podstawowe prace przy konserwacji wnętrz, drobne prace przy konserwacji instalacji 

wodno- kanalizacyjnej 

 Podstawowe zagadnienia z zakresu zagospodarowania terenów zielonych- zakładanie i 

pielęgnacja, rekultywacja 

 Praca w magazynie- załadunek, rozładunek towarów 

 Brukowanie, naprawa, rozbiórka nawierzchni i chodników, 

 obowiązujące przepisy w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci Szkolenie zgodne z 

Krajowym standardem kompetencji zawodu robotnik gospodarczy. 

 Szkolenie zakończone będzie wydaniem zaświadczenia potwierdzające nabycie kompetencji w 

terminie do 7 dni od daty zdania egzaminów. 

III część zamówienia – Szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej- siostra PCK 

 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe niepracujące zagrożone ubóstwem, podopieczni Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach 

 Miejsce realizacji: Siemiatycze 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 września 2020 roku 

 Liczba uczestników: 11  

 Wymiar godzin: Wymiar godzin: 72 godzin lekcyjnych w tym przeprowadzenie egzaminu 

zewnętrznego dla 11 osób. Zajęcia mogą się odbywać w dni powszednie i weekendy. Zajęcia 

praktyczne powinny stanowić minimum 30% czasu przeznaczonego na realizację szkolenia. 

 W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin za zdobycie kwalifikacji.  

 Celem szkolenia jest przygotowanie do nabycia kwalifikacji umożliwiającego pracę w 

charakterze opiekuna. Nabycie kwalifikacji w zakresie znajomości podstaw pielęgnacji osób 

niezdolnych do samoobsługi, metody i organizację podstaw pielęgnacji, zasady dotyczące 

dokumentowania realizacji podstaw pielęgnacji.  

 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 BHP i ppoż w zawodzie opiekun środowiskowy, 

 Udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej w przypadkach zagrożenia zdrowia i 

życia podopiecznego, 

 Organizacja opieki zdrowotnej pomocy społecznej 
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 Podstawy psychologii 

 Rozwiązywanie problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych rodzinnych i 

Prawnych podopiecznego,  

 Podstawy opieki i pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych 

 Podstawy terapii zajęciowej i fizykoterapii 

 Pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych 

 Dietetyka i przygotowanie posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych 

 Szkolenie zakończone będzie wydaniem zaświadczenia potwierdzające nabycie kwalifikacji w 

terminie do 7 dni od daty zdania egzaminów. 

IV część zamówienia – Szkolenie pomoc kuchenna 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe niepracujące zagrożone ubóstwem, podopieczni Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach  

 Miejsce realizacji: Siemiatycze 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 30 września 2020 roku 

 Liczba uczestników: 16 

 Wymiar godzin: min. 62 godzin lekcyjnych w tym przeprowadzenie egzaminu  dla 16  

uczestników.Zajęcia mogą się odbywać w dni powszednie i weekendy. Zajęcia praktyczne 

powinny stanowić minimum 30%  czasu przeznaczonego na realizację szkolenia. 

 Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do nabycia kompetencji w zakresie znajomości 

podstaw procesu technologicznego stosowane w produkcji żywności, obróbki wstępnej i sposobu 

krojenia warzyw, techniki sporządzania surówek, sałatek, wywarów, sosów i marynat, 

chłodników i zup. Zasady żywienia zbiorowego, sposoby zabezpieczania pokarmów przed 

zepsuciem, poznanie praktyczne zastosowanie procesu technologicznego w sztuce kulinarnej. 

 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 Podstawowe zasady BHP, 

 Audytor wewnętrzny systemów jakości HACCP, 

 Elementy etyki zawodowej, 

 Podstawy żywienia człowieka, 

 Obróbka artykułów spożywczych, 

 Przygotowanie półproduktów i niektórych dań i potraw, 

 Czynności porządkowe 

 W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin wewnętrzny na zdobycie kompetencji. 

 Przekazanie uczestnikom świadectw potwierdzających nabycie kompetencji w terminie do 7 dni 

od daty zdania egzaminów. 
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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. Zorganizować i przeprowadzić szkolenie zgodnie z programem. Uruchomienie szkolenia powinno 

nastąpić nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania daty dyspozycyjności 

uczestników gotowych do wzięcia udziału w szkoleniu od Zamawiającego na e-maila do osoby do 

kontaktu wskazanej w Umowie (Załącznik nr. 6 do SIWZ). 

4. 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 wskazywać w swojej ofercie imiona i nazwiska, 

które będą prowadzić szkolenia.  

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

6. 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. 

7. Wykonawca musi zapewnić warunki zgodne z aktualnymi zaleceniami w sprawie procedur 

bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na podstawie: 

 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 

ze zm.),  

 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. 2020 poz. 374. 

8. Wykonawca powinien skalkulować cenę w taki sposób, by zapewnić przez cały okres realizacji 

umowy warunki zgodne z aktualnymi zaleceniami w sprawie procedur bezpieczeństwa w okresie 

pandemii COVID-19 na podstawie ustaw wymienionych w ust.1. W związku z brakiem możliwości 

przewidzenia na tym etapie rozwoju sytuacji epidemicznej Wykonawca powinien wkalkulować w 

cenę ofertową ryzyka związane z zapewnieniem wszystkich warunków, w szczególności środków 

ochrony osobistej lub form organizacji adekwatnych do aktualnych na dzień realizacji usługi zaleceń 

formułowanych w ramach tych ustaw, z zastrzeżeniem, iż ryzyka dodatkowych kosztów spełnienie 

tych zaleceń każdorazowo leżeć będzie po stronie Wykonawcy.  

9. 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,  
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 wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, będącego 

przedmiotem zamówienia, 

 posiadać zaplecze sanitarne, 

 zapewni bezpieczne i higieniczne warunki szkolenia: środki higieny osobistej, 

zapewnienie środków ochrony indywidualnej (np. środki dezynfekujące, jednorazowe 

rękawiczki, maseczki czy przyłbice) w liczbie odpowiadającej potrzebom danego 

stanowiska szkoleniowego. 

10. 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 drugiego dania 

Produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku muszą spełniać normy 

żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne. 

11. 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. 

12. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże wszystkim uczestnikom szkolenia 

harmonogram zajęć szkoleniowych oraz zapozna uczestników szkolenia z programem szkolenia. 

13. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich planowanych 

zmianach w harmonogramie zajęć - przed ich dokonaniem,  

14. 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, 

15. Niezwłocznie pisemnie poinformować Zamawiającego o: 

 niezgłaszaniu się uczestników; 

 przerwaniu szkolenia lub rezygnacji uczestnika; 

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

16. 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 lub protokołu), 

 rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

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

oraz numer PESEL uczestnika szkolenia oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia, 

 podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie;  

 dokumentację zdjęciową z przeprowadzonego szkolenia, 
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17. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy. 

18. 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; 

19. 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 lub protokołu), 

 kserokopie zaświadczeń o ukończeniu przez uczestników szkolenia oraz dokument 

potwierdzający uzyskanie uprawnień (jeśli dotyczy);  

 sprawozdanie z realizacji szkolenia: potwierdzenie odebrania materiałów szkoleniowych i 

cateringu przez uczestników szkolenia. 

20. Przetwarzać dane osobowe osób skierowanych na szkolenie, uzyskane w związku z realizacją 

niniejszej umowy, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy, zgodnie z ustawą z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) 

II.1.5) 


