Załącznik nr 1 do Zapytania – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Numer postępowania: 34/340/01/18/RPO
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów w
ramach projektu pn.: „Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość”
Zamówienie będzie realizowane z podziałem na CZĘŚCI, zgodnie z poniższym:
OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I - Kurs na prawo jazdy kat. B
Liczba uczestników: 20, zakładane 3 grupy szkoleniowe po nie więcej niż 8 osób.
Wymagane co najmniej 60 godzin (zegarowych) na 1 uczestnika szkolenia (30 godzin teorii,
30 godzin praktyki).
Zajęcia praktyczne – indywidulane zajęcia z uczestnikami.
Termin realizacji: dla poszczególnych grup kolejno w okresie V-VII 2018r., XII 2018 r.-II
2019 r., VI-VIII 2019r. - dokładne terminy szkoleń zostaną ustalone z wybranym
Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie
(Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy uwzględnieniu, że w
roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Program szkolenia: zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infratruktury i
Budownictwa z dnia 04.03.2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegajacych się o uprawnienia
do kierowania pojazdami instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016r. poz. 280 z późn. zm.)
Wymagania organizacyjne: miejsce szkolenia: zajęcia teoretyczne na terenie ZSCKR w
Jabłoniu.
Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe na zajęcia.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia nieodpłatnie na własność dla
każdego uczestnika szkolenia materiały dydaktyczne w postaci co najmniej: podręcznika,
notatnika, długopisu, teczki, testów na płycie CD.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:
1) przeprowadzenia szkoleń w systemie stacjonarnym, nie dopuszcza się przeprowadzania
zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu itp.
2) prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu szkolenia w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
3) przeprowadzenia po zakończeniu kursu egzaminów wewnętrznych, potwierdzających
odpowiednie przygotowanie do egzaminu w WORD – co dokumentuje protokołem z
egzaminu wewnętrznego oraz wydania uczestnikom szkolenia zaswiadczeń o ukończeniu
szkolenia zgodnych z obowiązujacymi przepisami i wykonania wszystkich czynności
niezbędnych do przystąpienia przez uczestnika szkolenia do egzaminu państwowego.
Kod CPV: 80000000-4
CZĘŚĆ II - Kurs - Spawanie metodą MAG-135
A) Uczniowie
Liczba uczestników: 80 uczniów w podziale na 8 grup szkoleniowych – 8 x10 uczniów
Ilość godzin kursu:
Łączna ilość godzin szkoleniowych na 1 uczestnika to: 120 godzin (zegarowych).
Łączna ilość godzin szkolenia dla wszystkich uczestników: 80*120 godzin = 9 600 godzin
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Termin realizacji: IX 2018 r. - IX 2019 r. - dokładne terminy prowadzenia zajęć zostaną
ustalone z wybranym Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie (Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy
uwzględnieniu, że w roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
B) Nauczyciele:
W kursie bierze udział 4 nauczycieli
Łączna ilość godzin szkoleniowych na 1 uczestnika to: 120 godzin zegarowych
Łączna ilość godzin szkolenia dla wszystkich uczestników: 4*120 godzin = 480 godzin
Termin realizacji: IX 2018 r. - IX 2019 r. - dokładne terminy prowadzenia zajęć zostaną
ustalone z wybranym Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie (Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy
uwzględnieniu, że w roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Kursy zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli realizowane są na terenie szkoły.
Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe na zajęcia.
Program szkolenia: Wykonawca zobowiązany jest do realizowania kursu zgodnie z
Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Wytyczne W-14/IS-41 lub wytycznymi TÜV
Rheinland Polska.
Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i/lub akredytacji
do prowadzenia tego typu kursów.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia nieodpłatnie dla każdego z
uczestników kursu, w szczególności:
1) materiały dydaktyczne w postaci co najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego,
notatnika, długopisu, teczki;
2) materiały na zajęcia praktyczne w szczególności: gazy osłonowe aktywne, próbki
spawalnicze, drut elektrodowy do spawania metodą MAG, materiały eksploatacyjne
(pasta antyodpryskowa, wkład spiralny uchwytu, końcówki prądowe, dysze gazowe,
łącznik dyszy)
3) środki ochrony bhp związane z prowadzeniem szkolenia praktycznego tj. co najmniej:
fartuch skórzany spawalniczy, przyłbica lub tarcza spawalnicza, rękawice ochronne;
4) niezbędne badania lekarskie przed rozpoczęciem kursu;
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:
1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
2) zorganizowania przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego (zgodnie ze standardami
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub innymi równoważnymi, uznawalnymi na rynku),
wraz z pokryciem kosztów egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
lub inną równoważną instytucją, która nadaje uprawnienia do wykonywania zawodu
ważne w Polsce i zagranicą (uczestnicy po zdanym egzaminie otrzymują
Książkę Spawacza i Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, certyfikat),
3) wydania, wraz z pokryciem kosztów wydania, książeczki Spawacza i świadectwa
kwalifikacji w zawodzie Spawacza metodą MAG 135.
Kod CPV: 80000000-4
CZĘŚĆ III - Kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana
butli gazowej
A) Uczniowie:
W kursie bierze udział 80 uczniów w podziale na 4 grupy szkoleniowe – 4 x 20 uczniów
Ilość godzin (zegarowych) kursu: 52 godziny teorii (14 dni*4 godziny – grupowe zajęcia),
15 godz. zajęć praktycznych – zajęcia indywidualne
Łączna
ilość
godzin
szkoleniowych
na
1
uczestnika
to:
67
godzin.
Łączna ilość godzin szkolenia dla wszystkich uczestników: 80 uczestników*67 godzin=5 360
godzin.
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Termin realizacji: V-VI 2018 r.; IX 2018 r. - X 2019 r. - dokładne terminy prowadzenia zajęć
zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie (Wykonawca
jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy
uwzględnieniu, że w roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
B) Nauczyciele:
W kursie bierze udział 4 nauczycieli.
Ilość godzin (zegarowych) kursu: Łącznie 67 godzin kursu na osobę: 4 osoby*67 godz. = 268
godzin, w tym: 52h teoria(13dnix4h – zajęcia w grupie), 15h praktyka/ osoba (zajęcia
indywidualne).
Termin realizacji: V 2018 r. - X 2019 r. - dokładne terminy prowadzenia zajęć zostaną
ustalone z wybranym Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie (Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy
uwzględnieniu, że w roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Kursy zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli realizowane są na terenie szkoły.
Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe na zajęcia.
Program szkolenia: zgodny z programem udostępnionym przez Urząd Dozoru
Technicznego (UDT) lub zatwierdzony przez UDT
Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i akredytacji do
prowadzenia tego typu kursów.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia nieodpłatnie dla każdego z
uczestników kursu, w szczególności:
1) materiały dydaktyczne w postaci co najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego,
notatnika, długopisu, teczki;
2) materiały i sprzęt na zajęcia praktyczne w szczególności: wózek jezdniowy i inne
urządzenia i materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych
3) środki ochrony bhp związane z prowadzeniem szkolenia praktycznego tj. co najmniej:
kask.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:
1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
2) zorganizowania przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Urzędu
Dozoru Technicznego (UDT)
wraz z pokryciem kosztów egzaminu i wydaniem
świadectwa kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych + wymiana butli gazowych.
Kod CPV: 80000000-4
CZĘŚĆ IV - Kurs na uprawnienia elektryczne „E”-eksploatacja
A) Uczniowie - Kurs na uprawnienia elektryczne „E”-eksploatacja
W kursie bierze udział 20 uczniów – 1 grupa szkoleniowa
Ilość godzin kursu: 9 godzin (zegarowych) – 1 dzień szkoleniowy
Termin realizacji Uczniowie : V– VI 2018 r. - dokładny termin prowadzenia zajęć zostanie
ustalony z wybranym Wykonawcą i uwzględniony w harmonogramie (Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy
uwzględnieniu, że w roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Kurs dla uczniów realizowany jest na terenie szkoły.
Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe na zajęcia.
Program szkolenia: szczegółowy program zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowaniaprogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i/lub akredytacji
do prowadzenia tego typu kursów.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia nieodpłatnie dla każdego z
uczestników kursu, w szczególności:
1) materiały dydaktyczne w postaci co najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego,
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notatnika, długopisu, teczki;
2) niezbędne badania lekarskie przed rozpoczęciem kursu.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:
1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
2) zorganizowania przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego SEP z zakresu ,,E’’ –
eksploatacja, wraz z pokryciem kosztów egzaminu (uczestnicy po zdanym egzaminie
otrzymują świadectwo kwalifikacyjne - E).
B) Nauczyciele - Kurs na uprawnienia elektryczne E+D (eksploatacja i dozór)
Kurs realizowany dla 1 ( jednego) nauczyciela
Ilość godzin kursu: 9 godzin (zegarowych) – 1 dzień szkoleniowy
Termin realizacji: V-VI 2018 r. - - dokładny termin prowadzenia zajęć zostanie ustalony z
wybranym Wykonawcą i uwzględniony w harmonogramie (Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy uwzględnieniu, że w
roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Kurs dla nauczyciela realizowany jest na terenie szkoły.
Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe na zajęcia.
Program szkolenia: szczegółowy program zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą
(Wykonawca jest zobowiązany do przygotowaniaprogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym).
Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i/lub akredytacji
do prowadzenia tego typu kursów.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia nieodpłatnie dla każdego z
uczestników kursu, w szczególności:
1) materiały dydaktyczne w postaci co najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego,
notatnika, długopisu, teczki;
2) niezbędne badania lekarskie przed rozpoczęciem kursu;
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:
1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
2) zorganizowania przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego SEP z zakresu ,,E’’ –
eksploatacja oraz „D” - dozór, wraz z pokryciem kosztów egzaminu (uczestnik po zdanym
egzaminie otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne – E +D),
Kod CPV: 80000000-4
CZĘŚĆ V - Kurs Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
Ilość uczestników: 10 uczniów.
Ilość godzin kursu: 40 godzin (zegarowych) – 5 kolejnych dni.
Kurs ze względu na jego specyfikę organizowany w miejscu wskazanym przez wykonawcę
znajdującym się w odległości od siedziby Zamawiającego nie dalej niż 300 km trasy do
przejazdu.
Termin realizacji kursu: I - III 2019 r. - dokładny termin prowadzenia kursu zostanie
ustalony z wybranym Wykonawcą i uwzględniony w harmonogramie (Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym).
Program szkolenia: szczegółowy program zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą
(Wykonawca jest zobowiązany do przygotowaniaprogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym
przy uzwzględnieniu, że program będzie zawierał co najmniej zagadnienia:
 z zakresu inseminacji trzody;
 z zakresu inseminacji bydła.
Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i/lub akredytacji
do prowadzenia tego typu kursów.
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Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia nieodpłatnie dla każdego z
uczestników kursu, w szczególności:
1) pobyt w miejscu szkolenia na czas trwania zajęć, w tym zakwaterowanie w pokojach z
dostępem do łazienki i ciepłej wody (3 noclegi) i pełne wyżywienie (5 dni),
2) materiały dydaktyczne w postaci co najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego,
notatnika, długopisu, teczki;
3) środki ochrony bhp związane z prowadzeniem szkolenia praktycznego.
Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
2) wydania zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu i otrzymanych uprawnieniach do
wykonywania zawodu Inseminatora, świadczenia usług inseminacji u hodowców bydła i
trzody, bądź unasieniania zwierząt we własnym stadzie - w oparciu o zgodę Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Kod CPV: 80000000-4
CZĘŚĆ VI - Kurs obsługi urządzeń agrotronicznych
W kursie bierze udział 30 uczniów – zakładane 3 grupy szkoleniowe x 10 osób
3 dni (2 dni* po 5 godzin (zegarowych), 1 dzień*4 godziny (zegarowe))
Termin realizacji: V-VI 2018 r., IX 2018 r. - VI 2019 r. - dokładne terminy szkoleń zostaną
ustalone z wybranym Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie (Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy
uwzględnieniu, że w roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Kursy realizowane są na terenie szkoły.
Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe na zajęcia.
Program szkolenia: szczegółowy program zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania programu w uzgodnieniu z Zamawiającym
przy uzwzględnieniu, że program będzie zawierał co najmniej zagadnienia:
 urządzenia i systemy agrotroniczne;
 dobór systemów elektronicznych wspomagających automatyzację prac;
 obsługa paneli komputerowych i systemów sterujących;
oraz obejmie zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i/lub akredytacji
do prowadzenia tego typu kursów.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia nieodpłatnie dla każdego z
uczestników kursu, w szczególności:
1) materiały dydaktyczne w postaci co najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego,
notatnika, długopisu, teczki.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:
1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
2) wydania zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu (zaświadczenia zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. W sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. 2017, poz. 1632).
Kod CPV: 80000000-4
CZĘŚĆ VII - Szkolenie ,,Rachunkowość rolna”
A) Uczniowie:
Liczba uczniów biorących udział w kursie: 8 osób
6 godzin (zegarowych), 1 dzień
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Termin realizacji: XI 2018 r. - dokładny termin prowadzenia zajęć zostanie ustalony z
wybranym Wykonawcą i uwzględniony w harmonogramie (Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym przy uwzględnieniu, że w
roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
B) Nauczyciele:
Liczba nauczycieli biorących udział w kursie: 2 osoby
6 godzin (zegarowych) ,1 dzień
Termin realizacji: XI 2018 r., - dokładny termin prowadzenia zajęć zostanie ustalony z
wybranym Wykonawcą i uwzględniony w harmonogramie (Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym przy uwzględnieniu, że w
roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Kursy realizowane są na terenie szkoły.
Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe na zajęcia.
Program szkolenia: szczegółowy program zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania programu w uzgodnieniu z Zamawiającym
przy uzwzględnieniu, że program będzie zawierał co najmniej zagadnienia:
 ewidencja przychodów i rozchodów w gosp. rolnym;
 prowadzenie PKPiR w działach specjalizacji produkcji rolnej;
 ewidencja sprzedaży i zakupów;
oraz obejmie zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i/lub akredytacji
do prowadzenia tego typu kursów.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia nieodpłatnie dla każdego z
uczestników kursu, w szczególności:
1) materiały dydaktyczne w postaci co najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego,
notatnika, długopisu, teczki.
Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
2) wydania zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu (zaświadczenie zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. 2017, poz. 1632).
Kod CPV: 80000000-4
CZĘŚĆ VIII - Szkolenie Podatek VAT w rolnictwie
Kurs realizowany dla uczniów – 1 grupa - 8 osób
6 godzin (zegarowych) ,1 dzień
Termin realizacji: XI 2018 r., - dokładny termin prowadzenia zajęć zostanie ustalony z
wybranym Wykonawcą i uwzględniony w harmonogramie (Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym przy uwzględnieniu, że w
roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Kurs realizowany jest na terenie szkoły.
Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe na zajęcia.
Program szkolenia: szczegółowy program zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania programu w uzgodnieniu z Zamawiającym
przy uzwzględnieniu, że program będzie zawierał co najmniej zagadnienia:
 systemy rozliczania podatku VAT w gosp. rolnych
 dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT
 ewidencja i deklaracje VAT
oraz obejmie zajęcia teoretyczne i praktyczne.

6

Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i/lub akredytacji
do prowadzenia tego typu kursów.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia nieodpłatnie dla każdego z
uczestników kursu, w szczególności:
1) materiały dydaktyczne w postaci co najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego,
notatnika, długopisu, teczki.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:
1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
2) wydania zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu (zaświadczenie zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. 2017, poz. 1632).
Kod CPV: 80000000-4
CZĘŚĆ IX - Szkolenie Autodesk Autocad
Kurs realizowany dla 14 uczniów – 2 grupy po 7 osób
72 godziny (zegarowe) szkolenia na grupę – 12 dni* 6 godzin szkolenia – 1 grupa
szkoleniowa.
Łączna ilość zrealizowanych godzin szkolenia: 144 godziny.
Termin realizacji: X-XII 2018 r., I-VI 2019 r. - dokładne terminy prowadzenia zajęć zostaną
ustalone z wybranym Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie (Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy
uwzględnieniu, że w roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Kursy realizowane są na terenie szkoły.
Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe na zajęcia.
Program szkolenia: szczegółowy program zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania programu w uzgodnieniu z Zamawiającym
przy uzwzględnieniu, że program będzie zawierał co najmniej zagadnienia:
 podstawy AutoCad
 przestrzeń 2D
 tworzenie/edycja szablonów
 modele 3D i wizualizacja
oraz obejmie zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i/lub akredytacji
do prowadzenia tego typu kursów.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia nieodpłatnie dla każdego z
uczestników kursu, w szczególności:
1) materiały dydaktyczne w postaci co najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego,
notatnika, długopisu, teczki.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:
1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
2) Wydania zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu (zaświadczenie zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. W sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. 2017, poz. 1632).
Kod CPV: 80000000-4
CZĘŚĆ X - Kurs barmański I stopnia
A) Uczniowie:
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Kurs realizowany dla 14 uczniów – 2 grupy* 7 uczniów
30 godzin (zegarowych) szkolenia na grupę – 5 dni* 6 godzin szkolenia – 1 grupa
szkoleniowa
Łączna ilość zrealizowanych godzin szkolenia: 60.
Termin realizacji: IX 2018-VI 2019 r. - dokładne terminy prowadzenia zajęć zostaną
ustalone z wybranym Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie (Wykonawca
jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym,
przy uwzględnieniu, że w roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
B) Nauczyciele:
Kurs realizowany dla 3 nauczycieli – 1 grupa szkoleniowa - 3 nauczycieli
30 godzin szkolenia – 4 dni x 7,5 godziny
Łączna ilość zrealizowanych godzin szkolenia: 30.
Termin realizacji: IX 2018-VI 2019 r. - dokładne terminy prowadzenia zajęć zostaną
ustalone z wybranym Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie (Wykonawca
jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym,
przy uwzględnieniu, że w roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Kursy realizowane są na terenie szkoły.
Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe na zajęcia.
Program szkolenia: szczegółowy program zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania programu w uzgodnieniu z Zamawiającym
przy uzwzględnieniu, że program będzie zawierał co najmniej zagadnienia:
 Charakterystyka pracy barmana – obowiązki, wizerunek i etyka;
 Sprzęt, wyposażenie i aranżacja coctail – barów;
 Zarys technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych;
 Podział i charakterystyka napojów mieszanych, miksologia napojów;
 Serwowanie i przyrządzanie napojów;
 Przyozdabianie drinków;
 Sommelierstwo;
 oraz obejmie zajęcia teoretyczne i praktyczne (co najmniej 80% wszystkich zajęć).
Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i/lub akredytacji
do prowadzenia tego typu kursów.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia w szczególności:
1) nieodpłatnie dla każdego z uczestników kursu materiały dydaktyczne w postaci co
najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego, notatnika, długopisu, teczki oraz formuły
(receptury) miksologiczne, realizowane w trakcie ćwiczeń praktycznych;
2) materiały, produkty spożywcze, dodatki i sprzęt barowy niezbędny do przeprowadzenia
zajęć praktycznych, w tym w szczególności:
a) dodatki komplementarne (co najmniej: rurki, mieszadełka, szpadki, wykałaczki,
serwetki, podkładki);
b) szkło barowe (co najmniej: kieliszki cocktailowe, szklanki highbalowe, collinsowe, old
fashioned, i inne);
c) podręczny sprzęt barowy ( co najmniej: shaker 3-częściowy, shaker 2-częściowy
„bostoński”, shaker 2-częściowy „francuski”, szklanica barmańska, łyżki barowe, sitka
barowe, szczypce barowe, szufelki do lodu, muddlery, zrywacz kapsli, korkociąg,
noże do owoców, deski do krojenia owoców, wyciskacz do owoców cytrusowych,
miarki barmańskie, pojemniki do lodu);
d) ręczniki papierowe i materiałowe, oraz gumowe podkładki (obciekacze ) pod
podręczny sprzęt barowy i szkło barowe;
e) soki, owoce, dodatki i inne produkty na potrzeby szkolenia – wielkość i ilość
przewidziana dla grupy 10 osobowej - Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość
materiałów do liczebności grupy szkoleniowej.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:
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1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
2) Dla uczniów: wydania zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (DZ. U. 2017, poz. 1632);
3) Dla nauczycieli: wydania certyfikatu - Certyfikat Barmana I stopnia lub inny równoważny
(potwierdzającego nabyte kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie barmana,
honorowanego przez instytucję certyfikującą np. przez Stowarzyszenie Polskich
Barmanów lub inne równoważne);
Kod CPV: 80000000-4
CZĘŚĆ XI - Kurs kelnerski
Kurs realizowany dla 14 uczniów – 2 grupy po 7 osób
30 godzin (zegarowych) szkolenia na grupę – 5 dni po 6 godzin szkolenia – 1 grupa
szkoleniowa.
Łączna ilość zrealizowanych godzin szkolenia: 60 godzin
Termin realizacji: IX 2018 r. - VI 2019 r. - dokładne terminy prowadzenia zajęć zostaną
ustalone z wybranym Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie (Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy
uwzględnieniu, że w roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Kursy realizowane są na terenie szkoły.
Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe na zajęcia.
Program szkolenia: szczegółowy program zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania programu w uzgodnieniu z Zamawiającym
przy uzwzględnieniu, że program będzie zawierał co najmniej zagadnienia:
 Zawód Profesjonalnego Kelnera
 Przygotowanie stanowiska pracy
 Prezentacja zastawy stołowej bielizna stołowa: techniki składania, rozkładania i
zdejmowania obrusów, prawidłowe dobieranie sprzętu do charakteru potrawy i
napoju, nakrywanie i dekoracja stołu
 Style obsługi: francuski, rosyjski, angielski, amerykański i niemiecki
 Praktyczne umiejętności kelnerskie (technika noszenia naczyń: techniki noszenia
tac, wykorzystanie wózka kelnerskiego, techniki zbierania zastawy stołowej po
konsumpcji
 Organizacja i techniki obsługi przy serwowaniu posiłków
 Techniki podawania napojów bezalkoholowych
 Techniki podawania napojów alkoholowych
 Obsługa Gości restauracyjnych
 Systemy rozliczeń kelnerskich: system bloczkowy, francuski, półfrancuski, kas
kelnerskich
 Zachowanie w sytuacjach stresujących
 Sprzedaż sugestywna
oraz obejmie zajęcia teoretyczne i praktyczne - co najmniej 70% wszystkich zajęć.
Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i/lub akredytacji
do prowadzenia tego typu kursów.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia w szczególności:
1) nieodpłatnie dla każdego z uczestników kursu materiały dydaktyczne w postaci co
najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego, notatnika, długopisu, teczki;
2) materiały, dodatki i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć praktycznych.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:
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1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
2) wydania zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U.
2017, poz. 1632);
Kod CPV: 80000000-4
CZĘŚĆ XII - Kurs baristyczny
A) Uczniowie:
Liczba uczniów biorących udział w kursie: 14 osób – 2 grupy po 7 osób
18 godzin (zegarowych) szkolenia na grupę – 3 dni* 6 godzin szkolenia – 1 grupa
szkoleniowa.
Łączna ilość zrealizowanych godzin szkolenia: 36
Termin realizacji: : IX 2018 r.-VI 2019 r. - dokładne terminy prowadzenia zajęć zostaną
ustalone z wybranym Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie (Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy
uwzględnieniu, że w roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
B) Nauczyciele:
Liczba nauczycieli biorących udział w kursie: 3 osoby
30 godzin (zegarowych) szkolenia – 4 dni x 7,5 godziny
Termin realizacji: IX 2018 r. -VI 2019 r. - dokładne terminy prowadzenia zajęć zostaną
ustalone z wybranym Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie (Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy
uwzględnieniu, że w roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Kursy zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli realizowane są na terenie szkoły.
Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe na zajęcia.
Program szkolenia: szczegółowy program zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania programu w uzgodnieniu z Zamawiającym
przy uzwzględnieniu, że program będzie zawierał co najmniej zagadnienia:
 Historia, charakterystyka i proces produkcji kawy;
 Sylwetka baristy- kwalifikacje i zakres obowiązków;
 Wyposażenie i sprzęt niezbędny w pracy baristy;
 Zajęcia praktyczne (co najmniej 70% wszystkich zajęć):
- przygotowanie różnych rodzajów espresso
- właściwości mleka - nauka spieniania
- przygotowanie kaw mlecznych: cappuccino, latte i inne
- sztuka rysowania mlekiem -Latte art.
Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i/lub akredytacji
do prowadzenia tego typu kursów.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia w szczególności:
1) nieodpłatnie dla każdego z uczestników kursu materiały dydaktyczne w postaci co
najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego, notatnika, długopisu, teczki;
2) materiały, dodatki i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć praktycznych, w tym w
szczególności – m.in express ciśnieniowy, zastawę, produkty do przeprowadzenia – kawa
ziarnista, mleko, syropy, cukry itp.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:
1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
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2) Dla uczniów: wydania zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. W sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (DZ. U. 2017, poz. 1632);
3) wydania certyfikatu - Certyfikat Baristy I stopnia lub inny równoważny (potwierdzającego
nabyte kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie baristy, honorowanego przez
instytucję certyfikującą np. przez międzynarodową szkołę Barmanów i Sommelierów lub
inne równoważne instytucje)
Kod CPV: 80000000-4
CZĘŚĆ XIII - Kurs carvingu
Kurs realizowany dla 14 uczniów – 2 grupy po 7 osób
12 godziny (zegarowe) szkolenia na grupę – 2 dni po 6 godzin szkolenia – 1 grupa
szkoleniowa
Łączna ilość zrealizowanych godzin szkolenia: 24 godzin
Termin realizacji: IX 2018 r. -VII 2019 r. - dokładne terminy prowadzenia zajęć zostaną
ustalone z wybranym Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie (Wykonawca jest
zobowiązany do przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy
uwzględnieniu, że w roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Kursy realizowane są na terenie szkoły.
Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe na zajęcia.
Program szkolenia: szczegółowy program zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania programu w uzgodnieniu z Zamawiającym
przy uzwzględnieniu, że program będzie zawierał co najmniej zagadnienia:
 Historia carvingu;
 Dobór odpowiednich narzędzi do carvingu;
 Podział carvingu ze względu na pochodzenie, zastosowanie oraz sposób nanoszenia
wzorów;
 Wykonywanie dekoracji z owoców i warzyw;
 Wykonywanie rzeźb z warzyw;
 Wykonywanie rzeźb 3D.
oraz obejmie zajęcia teoretyczne i praktyczne - co najmniej 70% wszystkich zajęć.
Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i/lub akredytacji
do prowadzenia tego typu kursów.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia w szczególności:
1) nieodpłatnie dla każdego z uczestników kursu materiały dydaktyczne w postaci co
najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego, notatnika, długopisu, teczki;
2) materiały, dodatki i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć praktycznych, w tym w
szczególności - owoce i warzywa, narzędzia do carvingu (nieodpłatnie i bezzwrotnie dla
każdego z uczestników kursu) w liczbie pozwalającej na samodzielną naukę.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:
1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
2) wydania zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 sierpnia 2017 r. W sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.
U. 2017, poz. 1632);
Kod CPV: 80000000-4
CZĘŚĆ XIV - Wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu przedmiotów
ekonomicznych
Kurs realizowany dla nauczycieli – 2 nauczycieli
24 godziny( zegarowe) kursu – 4 dni po 6 godzin
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Termin realizacji: IX - XII 2018 r. – dokładne terminy prowadzenia zajęć zostaną ustalone z
wybranym Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie (Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy uwzględnieniu, że w
roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Kurs realizowany w miejscu wskazanym przez wykonawcę znajdującym się w odległości od
siedziby Zamawiającego nie dalej niż 300 km trasy do przejazdu.
Program szkolenia: szczegółowy program zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania programu w uzgodnieniu z Zamawiającym
przy uzwzględnieniu, że program będzie zawierał co najmniej zagadnienia:
 Obsługa programu magazynowo - sprzedażowego Subiekt,
 Obsługa programu finansowo - księgowego Rewizor GT i kadrowo-płacowego
Gratyfikant GT.
Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i/lub akredytacji
do prowadzenia tego typu kursów.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia w szczególności:
1) nieodpłatnie dla każdego z uczestników kursu materiały dydaktyczne w postaci co
najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego, notatnika, długopisu, teczki;
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:
1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie
oryginału zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
2) wydania zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 18 sierpnia 2017 r. W sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (DZ. U. 2017, poz. 1632).
CZĘŚĆ XV - Wykorzystanie technologii komputerowej w prowadzeniu produkcji
rolniczej
Kurs realizowany dla nauczycieli – 8 nauczycieli – jedna grupa
12 godzin (zegarowych) kursu – 2 dni po 6 godzin
Termin realizacji: : IX - XII 2018 r. - dokładne terminy prowadzenia zajęć zostaną ustalone z
wybranym Wykonawcą i uwzględnione w harmonogramie (Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania harmonogramu w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy uwzględnieniu, że w
roku szkolnym kurs jest realizowany po lekcjach).
Kurs realizowany jest na terenie szkoły.
Szkoła udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe na zajęcia.
Program szkolenia: szczegółowy program zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania programu w uzgodnieniu z Zamawiającym
przy uzwzględnieniu, że program będzie zawierał co najmniej zagadnienia:

programy komputerowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym.
Wykonawca kursu zobowiązany jest do posiadania niezbędnych uprawnień i/lub akredytacji
do prowadzenia tego typu kursów.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zapewnia w szczególności:
1) nieodpłatnie dla każdego z uczestników kursu materiały dydaktyczne w postaci co
najmniej: podręcznika lub skryptu szkoleniowego, notatnika, długopisu, teczki;
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany w szczególności do:
1) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej dziennik zajęć edukacyjnych
zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych wg wzorów
udostępnionych przez Zamawiajacego, która po zakończeniu kursu w formie oryginału
zostanie przekazana do ZSCKR w Jabłoniu.
2) wydania zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 sierpnia 2017 r. W sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.
U. 2017, poz. 1632).
Kod CPV: 80000000-4
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