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Znak postępowania: 36/KUR/MZK/RPOWP/2020 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

którego przedmiotem jest realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Młodzi – 

zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18-00 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników 

projektu: „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”, WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18, 

który jest realizowany przez Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w partnerstwie z Ministerstwem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy udziale Realizatora – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Stanisława Staszica w Sejnach 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 

3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.  

 

II. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  

80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego 

III. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

Organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na 

rynku pracy”, WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18: 

 I część zamówienia – Kurs profesjonalnej obsługi konsumenta (in. Kurs kelnerski) 

 Grupa docelowa: nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława 

Staszica w Sejnach  

 Miejsce realizacji: Sejny i/lub inna miejscowość wskazana przez Wykonawcę – Wykonawca 

zapewnia wówczas transport. W sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia jest oddalone od 

miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km Wykonawca zapewnia 

uczestnikom również możliwość noclegu ze śniadaniem (w pokoju 2-osobowym w przypadku 

uczestników jednej płci lub w pokoju 1-osobowym w przypadku uczestników różnej płci) w 

hotelu o standardzie min. 2-gwiazdkowym. 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 sierpnia 2021 

 Liczba uczestników: 2 nauczycieli  
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 Wymiar godzin: min. 24 godziny szkoleniowe1 Zajęcia mogą  odbywać się w weekendy lub w 

godzinach popołudniowych po zajęciach lekcyjnych, aby umożliwić uczestnictwo osobom 

pracującym. 

 Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 80% czasu przeznaczonego na realizacje 

szkolenia. 

 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 

1. Wizerunek kelnera i podstawy savoir vivre 

2. Stanowisko pracy, podział na rewiry i przygotowanie lokalu do przyjęcia gości 

3. Zastawa stołowa, prawidłowe nakrycie stołu, elementy dekoracyjne 

4. Technika noszenia naczyń i tac 

5. Techniki kelnerskie: 

 Zasady serwowania dań (serwis a’la carte) 

 Technika obsługi konsumenta przy podawaniu przekąsek 

 Technika podawania zup, zasady serwowania dań zasadniczych 

 Technika obsługi konsumenta przy podawaniu śniadań 

 Technika podawania napojów bezalkoholowych: gorących i zimnych 

 Technika podawania napojów alkoholowych 

6. Organizacja przyjęć 

7. Systemy rozliczeń kelnerskich 

 

 Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w placówkach gastronomicznych, restauracjach lub 

odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniu np. pracowni szkolnej 

 Wykonawca powinien zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni 

poziom szkolenia. 

 Egzamin i certyfikaty/ zaświadczenia: Po zdanym egzaminie (teoretycznym i praktycznym, w 

tym ew. egzaminie poprawkowym) uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie/certyfikat 

ukończenia kursu. 

 

 II część zamówienia – Kurs cukierniczy I stopnia 

 Grupa docelowa: nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława 

Staszica w Sejnach 

 Miejsce realizacji: Sejny i/lub inna miejscowość wskazana przez Wykonawcę – Wykonawca 

zapewnia wówczas transport. W sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia jest oddalone od 

miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km Wykonawca zapewnia 

uczestnikom również możliwość noclegu ze śniadaniem (w pokoju 2-osobowym w przypadku 

uczestników jednej płci lub w pokoju 1-osobowym w przypadku uczestników różnej płci) w 

hotelu o standardzie min. 2-gwiazdkowym. 

 Termin realizacji: od podpisania umowy do 31sierpnia 2021 

 Liczba uczestników: 2 nauczycieli 

                                                 
1 1 godzina szkoleniowa = 45 minut 
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 Wymiar godzin: min. 40 godzin szkoleniowych2 Zajęcia mogą odbywać się w weekendy lub w 

godzinach popołudniowych po zajęciach lekcyjnych, aby umożliwić uczestnictwo osobom 

pracującym. 

 Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 80% czasu przeznaczonego na realizacje 

szkolenia. 

 Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 

1. Charakterystyka pracy cukiernika – część teoretyczna: 

 Wyposażenie stanowiska pracy 

 Organizacja stanowiska pracy 

 Podstawowe zagadnienia z zakresu bhp, ppoż. oraz pierwszej pomocy 

 System HACCP w gastronomii 

 Procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności 

 Surowce i materiały pomocnicze stosowane w cukiernictwie 

2. Sporządzanie różnych rodzajów ciast i wyrobów cukierniczych – część praktyczna: 

 Kruche ciasta 

 Ciasta ucierane 

 Ciasta biszkoptowe 

 Kremy, pianki, musy, mleczka oraz panna cotta  

 

 Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w placówkach gastronomicznych, restauracjach lub 

odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniu np. pracowni szkolnej 

 Wykonawca powinien zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni 

poziom szkolenia. 

 W koszt kursu należy doliczyć opłatę za ew. badania lekarskie, które należy przeprowadzić na 

początku szkolenia (jeśli dotyczy). 

 Egzamin i certyfikaty/ zaświadczenia: Po zdanym egzaminie (teoretycznym i praktycznym, w 

tym ew. egzaminie poprawkowym) uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie/certyfikat 

ukończenia kursu. 

 

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 skazywać w swojej ofercie imiona i nazwiska , 

które będą prowadzić szkolenia.  

                                                 
2 1 godzina szkoleniowa = 45 minut 
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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. 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, 

 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. 

8. 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. 

9. 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.  

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. 
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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, 

 pre-testu i post-testu z zakresu merytorycznego objętego szkoleniem (dotyczy cz. -I i III 

zamówienia),. 

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, 
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 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. 

  pre-testy i post-testy wraz z zestawieniem osiągniętych wyników (dotyczy cz. I i III 

zamówienia), 

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) 


