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Znak postępowania: 35/KUR/PNM/RPOWP/2020 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

którego przedmiotem jest realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  

„PRACOWNIK na miarę - doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu: „PRA-

COWNIK na miarę - doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”, UDA-

RPPD.02.01.00-20-0251/18, który jest realizowany przez Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priory-

tetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnienio-

wej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej 

polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy. 

 

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 następującym zakresie: 

I część zamówienia (Sokółka, powiat sokólski: 54 osoby):  

1.1. Kadry i płace (12 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie sokólskim 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub powiat sokólski 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 80 

 Liczba uczestników: 8-12 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych; Umowa o pracę i czynniki zmieniające; 
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Wynagrodzenia i elementy składowe; Zaliczki na podatek dochodowy o Deklaracje ZUS; 

Wskaźniki wynagrodzeń. 

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji, zgodnie 

z załącznikiem nr 8 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju MR/2014- 2020/13(03) - słuchacz 

uzyska kwalifikacje do prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej w firmie. 

1.2. Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wóz-

kach zasilanych gazem (8 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie sokólskim 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub powiat sokólski 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 35-40 

 Liczba uczestników: 5-8 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych; Podział wóz-

ków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne; Stateczność i zdolność udźwigowa wózka 

podnośnikowego; Budowa układu jezdnego wózka; Mechanizmy podnoszenia wózka pod-

nośnikowego i wymagania wobec ich elementów; Układ hydrauliczny wózka podnośniko-

wego; Urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych; Czynności obsługowe przed 

rozpoczęciem pracy; Czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej 

zakończeniu; Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych; Zasady eksploatacji 

wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych; Warunki bezpiecznej 

pracy i BHP przy obsłudze wózków; Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego 

zdarzenia, wypadku lub pożaru; Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdnio-

wym podnośnikowym  

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją UDT potwierdzającym nabycie 

kwalifikacji uprawniających do obsługi wózków jezdniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 

grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i 

Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji 

wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu prze-

dłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz Kwalifikacyjną Komisją 

Energetyczną potwierdzającym nabycie kwalifikacji uprawniających do obsługi urządzeń i 

instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kP 

 

1.3. Obsługa suwnic (8 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie sokólskim 



 

 

 

Strona 3 z 13 
 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub powiat sokólski 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 35-40 

 Liczba uczestników: 5-8 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Ogólne wiadomości o dźwignicach; Wiadomości o dozorze technicznym; Ma-

szynoznawstwo specjalistyczne; Eksploatacja; Bezpieczeństwo i higiena pracy; Zajęcia 

praktyczne 

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją UDT potwierdzającym nabycie 

kwalifikacji uprawniających do obsługi suwnic zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. 

o dozorze technicznym oraz rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 

dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy 

obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu 

ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych 

1.4. Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS (6 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie sokólskim 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub powiat sokólski 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 35-40 

 Liczba uczestników: 4-6 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Budowa i zasada działania żurawia przeładunkowego; Mechanizm żurawia prze-

ładunkowego; Urządzenia zabezpieczające w żurawiach przeładunkowych; Liny i kryteria 

ich oceny; Haki i kryteria oceny; Zawiesia; Czynności obsługowe przed rozpoczęciem 

pracy; Czynności obsługowe podczas pracy żurawiem przeładunkowym i po jej zakończe-

niu; Praca żurawiem przeładunkowym w warunkach szczególnych; Warunki bezpiecznej 

pracy i BHP przy żurawiach przeładunkowych; Procedury postępowania w przypadku nie-

szczęśliwego zdarzenia, wypadku lub pożaru; Praktyczne czynności obsługowe i ładunkowe 

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją UDT potwierdzającym nabycie 

kwalifikacji uprawniających do obsługi przenośnych żurawi przeładunkowych HDS zgodnie 

z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz rozporządzeniem Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu spraw-

dzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz 

sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych 
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1.5. Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetlenia elektrycznego o na-

pięciu do 1 kV – obsługa, konserwacja (8 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie sokólskim 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub powiat sokólski 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 35-40 

 Liczba uczestników: 5-8 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Budowa instalacji elektroenergetycznych; Montaż instalacji elektroenergetycz-

nych; Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych; Bezpieczeństwo; Przepisy dodatkowe 

dla dozoru  

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem przed Kwalifikacyjną Komisją Energetyczną 

potwierdzającym nabycie kwalifikacji uprawniających do obsługi i konserwacji urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych napięciu nie wyższym niż 1 kV. 

1.6. Pracownik salonu kosmetycznego z obsługą autoklawu (12 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie sokólskim 

 Miejsce realizacji: Sokółka lub powiat sokólski 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 50-60 

 Liczba uczestników: 8-12 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Prowadzenie recepcji salonu kosmetycznego, obsługa klienta; Manicure kla-

syczny; Manicure hybrydowy; Zabiegi pielęgnacyjne twarzy; Przedłużanie paznokci metodą 

żelową; Obsługa autoklawu  

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem przed Kwalifikacyjną Komisją Energetyczną 

potwierdzającym nabycie kwalifikacji uprawniających do obsługi autoklawu. 

 

II część zamówienia (Białystok, powiat białostocki: 153 osoby):  

2.1. ECDL BASE (12 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie białostockim lub w mieście Białystok 
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 Miejsce realizacji: Białystok lub powiat białostocki 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 80 

 Liczba uczestników: 8-12 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Podstawy pracy z komputerem; Przetwarzanie tekstów; Arkusze kalkulacyjne; 

Podstawy pracy w sieci  

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji, zgodnie 

z załącznikiem nr 8 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju MR/2014- 2020/13(03) — słuchacz 

uzyska kwalifikacje obsługi komputera, umożliwiającej korzystanie z komputera w codzien-

nych sytuacjach, w życiu zawodowym i prywatnym. 

2.2. Prowadzenie sklepu internetowego (33 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie białostockim lub w mieście Białystok 

 Miejsce realizacji: Białystok lub powiat białostocki 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 35-40 

 Liczba uczestników: 27-33 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Sprzedaż internetowa; Współpraca z programami magazynowymi; Realizacja 

zamówienia, kanały kontaktu z klientem; Powiązanie sklepu z aukcjami Allegro; Podsta-

wowa konfiguracja sklepu o Zakładanie sklepu internetowego na platformie Shoper; Naj-

ważniejsze elementy sklepu internetowego o Tworzenie i dodawanie asortymentu sklepu; 

Zarządzanie zamówieniami; Konfiguracja opcji wysyłki i płatności  

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji, zgodnie 

z załącznikiem nr 8 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju MR/2014- 2020/13(03) – słuchacz 

uzyska kwalifikacje do prowadzenia sklepu internetowego w pełnym zakresie. 

2.3. Cukiernik (12 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie białostockim lub w mieście Białystok 

 Miejsce realizacji: Białystok lub powiat białostocki 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 80 

 Liczba uczestników: 8-12 osób 
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 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Bezpieczeństwo i higiena pracy; Surowce gastronomiczne; Technologia gastro-

nomiczna; Podstawy żywienia  

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji, zgodnie 

z załącznikiem nr 8 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju MR/2014- 2020/13(03) – słuchacz 

uzyska kwalifikacje do wyrobu artykułów cukierniczych. 

2.4. Grafik komputerowy. Adobe Photoshop, Corel Draw (12 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie białostockim lub w mieście Białystok 

 Miejsce realizacji: Białystok lub powiat białostocki 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 60 

 Liczba uczestników: 8-12 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Adobe Photoshop; Corel Draw  

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji, zgodnie 

z załącznikiem nr 8 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju MR/2014- 2020/13(03) – słuchacz 

uzyska kwalifikacje do obsługi programów graficznych Adobe Photoshop i Corel Draw. 

2.5. Spawanie metodą MAG-135 (8 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie białostockim lub w mieście Białystok 

 Miejsce realizacji: Białystok lub powiat białostocki 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 140-150 

 Liczba uczestników: 6-8 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Procesy spajania i pokrewne spawaniu; Rysunek techniczny w spawalnictwie;  

Materiały podstawowe; Materiały dodatkowe; Podstawy elektrotechniki; Urządzenia i sprzęt 

do spawania; Technika i technologia spawania; Niezgodności spawalnicze, kontrola i bada-

nia złączy spawanych; Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie; Szkolenie, egzami-

nowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy; Przepisy, wytyczne i 

normy dotyczące spawalnictwa; BHP i PPOŻ przy pracach spawalniczych; Instruktaż 

wstępny; Ćwiczenia praktyczne 

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym zgodnie z wytycznymi Insty-

tutu Spawalnictwa w Gliwicach (W-14/IS-17) i pod merytorycznym nadzorem Instytutu. 
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2.6. Spawanie metodą TIG-141 (8 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie białostockim lub w mieście Białystok 

 Miejsce realizacji: Białystok lub powiat białostocki 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 140-150 

 Liczba uczestników: 6-8 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Procesy spajania i pokrewne spawaniu oraz rysunek techniczny w spawalnic-

twie; Rysunek techniczny w spawalnictwie o Materiały podstawowe; Materiały dodatkowe; 

Urządzenia i sprzęt do spawania o Technika i technologia spawania; Niezgodności spawal-

nicze, kontrola i badania złączy spawanych o Konstrukcje spawane i jakość w spawalnic-

twie; Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy; 

Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa; BHP i PPOŻ przy pracach spawalni-

czych; Instruktaż wstępny; Ćwiczenia praktyczne 

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzanym zgodnie z wytycznymi Insty-

tutu Spawalnictwa w Gliwicach (W-14/IS-17) i pod merytorycznym nadzorem Instytutu. 

2.7. Pracownik administracyjno-biurowy. Obsługa sekretariatu (24 osoby) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie białostockim lub w mieście Białystok 

 Miejsce realizacji: Białystok lub powiat białostocki 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 60 

 Liczba uczestników: 18-24 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Obsługa urządzeń biurowych; Podstawy obsługi komputera; Archiwizacja do-

kumentacji; Kreowanie wizerunku, zasady dress-code; Organizacja czasu i miejsca pracy; 

Podstawy komunikacji w organizacji oraz komunikacja z klientem; Organizacja narad, spo-

tkań; Prowadzenie korespondencji; Kontakty z klientami i partnerami firmy; Współpraca w 

grupie i z przełożonymi 

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji, zgodnie 

z załącznikiem nr 8 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju MR/2014- 2020/13(03) – słuchacz 

uzyska kwalifikacje do profesjonalnej obsługi biura i sekretariatu. 

2.8. Szkoła wizażu (12 osób) 
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 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie białostockim lub w mieście Białystok 

 Miejsce realizacji: Białystok lub powiat białostocki 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 80 

 Liczba uczestników: 8-12 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Wizaż w pracy kosmetyczki; Pracownia wizażu 

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji, zgodnie 

z załącznikiem nr 8 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju MR/2014- 2020/13(03) – słuchacz 

uzyska kwalifikacje do wykonywania profesjonalnego makijażu. 

2.9. Kelner barman, barista (12 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie białostockim lub w mieście Białystok 

 Miejsce realizacji: Białystok lub powiat białostocki 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 50 

 Liczba uczestników: 8-12 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Zarys historyczny i sylwetka barmana; Organizacja pracy w barze; Towaro-

znawstwo i technologia napojów; Przygotowywanie i serwowanie napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych; Charakterystyka podstawowych alkoholi w barze; Klasyfikacja napojów 

mieszanych; Przykładowe receptury koktajli; Kultura spożywania napojów alkoholowych; 

Praktyczna nauka przygotowywania napojów mieszanych-shakerowanych; Podstawy pracy 

baristy; Kawa - podstawowe informacje; Urządzenia i akcesoria baristy; Przygotowywanie 

napoi gorących; Praktyczne umiejętności kelnerskie 

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji, zgodnie 

z załącznikiem nr 8 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju MR/2014- 2020/13(03) – słuchacz 

uzyska kwalifikacje do profesjonalnego sporządzania napojów alkoholowych i bezalkoho-

lowych oraz kelnerskiej obsługi klienta. 

2.10. Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wóz-

kach zasilanych gazem (12 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie białostockim lub w mieście Białystok 
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 Miejsce realizacji: Białystok lub powiat białostocki 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 35-40 

 Liczba uczestników: 8-12 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Podstawy prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych; Podział wóz-

ków jezdniowych i ich parametry eksploatacyjne; Stateczność i zdolność udźwigowa wózka 

podnośnikowego; Budowa układu jezdnego wózka; Mechanizmy podnoszenia wózka pod-

nośnikowego i wymagania wobec ich elementów; Układ hydrauliczny wózka podnośniko-

wego; Urządzenia zabezpieczające w wózkach jezdniowych; Czynności obsługowe przed 

rozpoczęciem pracy; Czynności obsługowe podczas pracy wózkiem jezdniowym i po jej 

zakończeniu; Praca wózkiem jezdniowym w warunkach szczególnych; Zasady eksploatacji 

wózków jezdniowych zasilanych gazem - wymiana butli gazowych; Warunki bezpiecznej 

pracy i BHP przy obsłudze wózków; Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego 

zdarzenia, wypadku lub pożaru; Praktyczne czynności obsługowe i jazda wózkiem jezdnio-

wym podnośnikowym  

 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją UDT potwierdzającym nabycie 

kwalifikacji uprawniających do obsługi wózków jezdniowych zgodnie z ustawą z dnia 21 

grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i 

Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji 

wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu prze-

dłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz Kwalifikacyjną Komisją 

Energetyczną potwierdzającym nabycie kwalifikacji uprawniających do obsługi urządzeń i 

instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kP 

2.11. Intendent w placówkach oświatowych (8 osób) 

 Grupa docelowa: osoby dorosłe, pracujące (na umowach krótkoterminowych, na umowach 

cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące), które pracują lub zamieszkują w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego w powiecie białostockim lub w mieście Białystok 

 Miejsce realizacji: Białystok lub powiat białostocki 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku a w przypadku przedłu-

żenia okresu realizacji projektu z przyczyn COVID-19 do 31 marca 2021 roku.  

 Liczba godzin: 24 

 Liczba uczestników: 6-8 osób 

 Przykładowy program szkolenia (szkolenie powinno uwzględniać co najmniej poniższe za-

gadnienia): Obowiązujące przepisy prawne: Kodeks Pracy, Prawo zamówień publicznych, 

bezpieczeństwo zdrowotne żywności; Realizacja wymagań sanitarnych i higienicznych; Za-

sady GHP i GMP oraz elementy HACCP; Prowadzenie gospodarki finansowej, materiało-

wej i magazynowej stołówki i kuchni szkolnej prowadzenie zaopatrzenia w artykuły żyw-

nościowe, spożywcze i chemiczne - dokumentacja intendenta; Układanie jadłospisów 
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 Egzamin: Szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji, zgodnie 

z załącznikiem nr 8 Wytycznych Ministerstwa Rozwoju MR/2014- 2020/13(03) – słuchacz 

uzyska kwalifikacje do organizacji zbiorowego żywienia i pracy stołówki. 

 

 

 

Obowiązki wykonawcy: Wykonawca w ramach każdej z części zamówienia zobowiązany jest: 

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

ści zamówienia. Program szkolenia stanowić powinien część oferty Wykonawcy.  

2. Zorganizować i przeprowadzić szkolenie zgodnie z programem. Zorganizować i przeprowadzić 

szkolenie zgodnie z programem. Uruchomienie szkolenia powinno nastąpić nie później niż 15 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). 

3. Zorganizować i przeprowadzić szkolenie zdalne w całości (w przypadku szkoleń bez obligatoryj-

nej części praktycznej) lub częściowo w zakresie zajęć teoretycznych (w przypadku szkoleń z 

obligatoryjną częścią praktyczną) w sytuacji wydania zaleceń sanitarnych lub prawnych ograni-

czeń w gromadzeniu się z powodów sanitarnych związanych z COVID-19 aktualnych na dzień 

realizacji szkolenia lub na wniosek Zamawiającego kierującego się każdorazowo bezpieczeń-

stwem uczestników szkoleń w odniesieniu do bieżących, lokalnych uwarunkowań epidemicznych 

lub indywidualnych potrzeb związanych z aktualną sytuacją epidemiczną zgłaszanych przez 

uczestników projektu  

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 nazwi-

ska, które będą prowadzić szkolenia 

5. Wykonawca musi zapewnić warunki zgodne z aktualnymi zaleceniami w sprawie procedur bez-

pieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na podstawie: 

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

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

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

ze zm.),  

c. 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. 

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

7. Zapewnić ubezpieczenie NNW uczestnikom na czas odbywania szkolenia, ubezpieczenie na-

stępstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Minimalna suma ubezpieczenia na 1 osobę ubezpie-

czoną wynosić powinna 20 000,00 zł. Najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia Wy-

konawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego kopię opłaconej polisy. 

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 
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pandemii COVID-19 na podstawie ustaw wymienionych w ust.5. W związku z brakiem możliwo-

ści przewidzenia na tym etapie rozwoju sytuacji epidemicznej Wykonawca powinien wkalkulo-

wać 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 czę-

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

 przestronne i przewiewne, 

 przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia, z uwzględnieniem wymo-

gów sanitarnych związanych z COVID-19 aktualnych na dzień realizacji szkolenia. 

 posiadające oświetlenie naturalne i sztuczne,  

 wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, będącego 

przedmiotem zamówienia, 

 posiadać zaplecze sanitarne z uwzględnieniem wymogów sanitarnych związanych z CO-

VID-19 aktualnych na dzień realizacji szkolenia 

 zapewnienie warunków sanitarnych związanych z ograniczeniem ryzyka COVID-19. 

10. Zorganizować i przeprowadzić szkolenie zgodnie z programem. 

11. 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 z uwzględnieniem wymogów sanitarnych 

związanych z COVID-19 aktualnych na dzień realizacji szkolenia 

 serwis kawowy i posiłek, zostanie podany uczestnikowi pod warunkiem, że uczestnik pod-

pisze oświadczenie, że korzysta z serwisu kawowego i/lub posiłku na własną odpowiedzial-

ność i nie będzie rościł pretensji do Wykonawcy i/lub Zamawiającego w przypadku zacho-

rowania na COVID-19 

12. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników szkolenia. Wykonawca jest zobo-

wiązany poinformować wszystkich uczestników szkolenia znajdujących się na liście przekazanej 

przez Zamawiającego, o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji szkolenia, który nie może 

być późniejszy niż 15 dni oraz od ilości dni wskazanej dotyczącej uruchomienia szkolenia w ofer-

cie od daty przekazania przez Zamawiającego listy uczestników i pozostawać w kontakcie z 

uczestnikami szkolenia w trakcie jego realizacji 

13. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże wszystkim uczestnikom szkolenia harmono-

gram zajęć szkoleniowych oraz zapozna uczestników szkolenia z programem szkolenia. 

14. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich planowanych 

zmianach w harmonogramie zajęć - przed ich dokonaniem,  
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15. 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, 

16. 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. 

17. 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 numer PESEL uczestnika szkolenia oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadcze-

nia, 

 podpis pracownika instytucji szkoleniowej prowadzącej szkolenie upoważnionego do pod-

pisywania dokumentacji przebiegu szkolenia;  

18. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy – jeśli uprawnienia są wymagane 

przepisami to egzamin zewnętrzny, który stanowi koszt Wykonawcy. Jak również koszty badań 

lekarskich o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu, które należy przeprowadzić na po-

czątku szkolenia.  

19. Wydać zaświadczenia o ukończeniu kursu, które powinno 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; 

20. Przekazać Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia (lub egzaminu 

potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji - jeżeli dotyczy), 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 potwier-

dzający uzyskanie uprawnień (jeśli dotyczy); 

21. Przetwarzać dane osobowe osób skierowanych na szkolenie, uzyskane w związku z realizacją ni-

niejszej 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). 

22. Zamawiający ponosi koszty dojazdów i noclegów uczestników szkoleń.  
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23. Dodatkowe zmiany liczebności uczestników dla zakresów tematycznych szkolenia: W przy-

padku problemów z rekrutacją uczestników powodowanych sytuacją epidemiczną i ogranicze-

niami w związku z COVID-19 i zmianami na rynku pracy Zamawiający może zmniejszyć liczbę 

uczestników poszczególnych szkoleń do 20% (liczone od minimalnej liczby uczestników szkole-

nia w przedmiocie zamówienia w zaokrągleniu w górę do 1 osoby) i odpowiednio zwiększyć 

liczbę uczestników innych szkoleń (wskazanych w przedmiocie zamówienia), a w przypadku, gdy 

mimo podjętej współpracy z Wykonawcą, nie będzie możliwe zapewnienie odpowiedniej liczby 

uczestników, w szczególności zwiększenie liczby uczestników w innych szkoleniach Zamawia-

jący może odpowiednio zmniejszyć łączną liczbę uczestników w ramach zamówienia. 

 


