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PCKZiU.271.19.CKZ/2017  

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

 

CZĘŚĆ I - Kurs barmański w roku 2017/2018 

w ramach projektu pn.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim" 

o numerze nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej 

Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 

Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów 

Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Czas trwania: 30 godzin.  

Egzamin: Wykonawca zorganizuje egzamin zgodny z  rekomendacjami Stowarzyszenia Polskich 

Barmanów – na poziomie I oraz wyda dyplomy potwierdzające uzyskanie uprawnień.  

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2017 roku (2 grupy) i do 30 marca 

2018 roku (2 grupy). Po dokonaniu wyboru oferty Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia 

harmonogramu realizacji zadania, który będzie załącznikiem do umowy.  

 

Miejsce realizacji: preferowane miejsce realizacji – sale PCKZiU w Wieliczce (32-020 Wieliczka 

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105) – Wykonawca otrzyma bezpłatnie salę na realizację zajęć.  

 

Program:  
Kurs barmański musi być przeprowadzony według programu pozwalającego na uzyskanie 

kwalifikacji zawodowych potwierdzonych egzamin zgodnym z  rekomendacjami Stowarzyszenia 

Polskich Barmanów – na poziomie I. 

Ilość uczniów: 

w roku 2017: 2 grupy po 12 uczniów – łącznie 24 uczniów, 

w roku 2018: 2 grupy po 12 uczniów – łącznie 24 uczniów.  

Realizacja w roku 2017 dwie grupy w okresie od podpisania umowy do 20 grudnia 2017 roku,  

Realizacja w roku 2017 dwie grupy w okresie od 2 stycznia 2018 roku do 30 marca 2018 roku.  

Warunki szczegółowe:  

Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu, tj. usługę szkoleniową, zakup 

materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia zawodowego oraz innych wymagalnych odrębnymi 

przepisami materiałów dydaktycznych.  

Dopuszczalny rozkład zajęć: od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:30-17:00  
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Maksymalny dzienny wymiar szkolenia maksymalnie 6 godzin dydaktycznych w jednym dniu.  

 

Obowiązki wykonawcy: 

Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: 

1) Weryfikacja przygotowanej przez zamawiającego sali z wyposażeniem pod kątem realizacji 

kursów i egzaminów oraz ewentualnie zabezpieczenie sali z wyposażeniem, przystosowanej 

do realizacji kursu, będącego przedmiotem niniejszej umowy,  

2) zapewnienie dostępu do odpowiedniego sprzętu, odzieży, materiałów dydaktycznych 

(szkoleniowych), 

3) realizacja kursu przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających doświadczenie w 

prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową,  

4) po zakończeniu kursu przygotowanie i wręczenie uczestnikom:  zaświadczenia o 

ukończeniu kursu, zgodnego z  rekomendacjami Stowarzyszenia Polskich Barmanów – na 

poziomie I. Jeżeli na przedmiotowym zaświadczeniu nie będzie można umieścić informacji 

o współfinansowaniu w postaci logotypów (programu regionalnego, Województwa 

Małopolskiego oraz Unii Europejskiej), wykonawca może wydać zaświadczenia bez 

stosownego oznaczenia dodając do nich własny dodatkowy certyfikat/dyplom posiadający 

wskazane oznaczenia, 

5) prowadzenia w trakcie kursu: dziennika zająć zawierającego tematy, daty i godziny zajęć 

oraz potwierdzającego obecność poszczególnych osób, listy obecności z własnoręcznymi 

podpisami uczestników kursu w każdym dniu jego realizacji, potwierdzenia odbioru 

materiałów dydaktycznych w formie listy z  własnoręcznymi podpisami uczestników kursu 

wraz z jednym egzemplarzem materiałów (papierowych; w przypadku innych materiałów 

nie są one udostępniane),  

6) w ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: 

 oznakowania sal, w których będą odbywały się zajęcia, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi 

oznaczania projektów, 

 informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii 

Europejskiej, 

 stosowania na wszystkich dokumentach  w trakcie wykonywania przedmiotowego 

zamówienia znaków i logotypów (wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez 

Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy).  

 

Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty, 

zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy:  

 listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu zajęć, 

 program kursu oraz dziennik zajęć, 

 protokół z egzaminu, 

 potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów, 

 kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez 

uczestników, 

 informację o zrealizowaniu usługi wraz z fakturą VAT. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy z Zamawiającym dotyczącej 

powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz 

administratora danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego projektu. 
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Zawarta umowa będzie zawierać postanowienia określające warunki przetwarzania danych 

osobowych nie gorsze niż określone w Zasadach przetwarzania danych osobowych znajdujących 

się w umowie dofinansowania w aktualnym brzmieniu zawartej między Zleceniobiorcą i 

Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.  

 

Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstaną utwory objęte prawem autorskim wykonawca 

zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy, z jednoczesnym 

udzieleniem licencji  na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

jest zawierana na pisemny wniosek Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ II - Kurs baristyczny w roku 2017/2018 

w ramach projektu pn.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim" 

o numerze nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej 

Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 

Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów 

Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
Czas trwania: 15 godzin.  

Ilość uczniów: 2 grupy  po 12 uczniów – łącznie 24 uczniów.  

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2017 roku (2 grupy) i do 30 marca 

2018 roku (2 grupy). Miejsce realizacji: preferowane miejsce realizacji – sale PCKZiU w Wieliczce 

(32-020 Wieliczka ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105) – Wykonawca otrzyma bezpłatnie salę na 

realizację zajęć.  

 

Program:  
Kurs  musi być przeprowadzony według programu zawierającego następujące zagadnienia:  kurs 

baristyczny powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia: część teoretyczna: Coffee 

Culture, przechowywanie kawy, budowa ekspresu i jego rodzaje, metody przyrządzania kawy, 

zasady jej serwowania, teoria espresso; część praktyczna: espresso, kawy mleczne, kawy deserowe, 

Latte Art, dbałość o stanowisko pracy - czyszczenie ekspresu, młynka. 

 

Egzamin: 

Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny w formie praktycznej i wyda zaświadczenia o 

ukończeniu kursu uczestnikom, którzy zaliczyli egzamin.  

 

Ilość uczniów: 

w roku 2017: 2 grupy po 12 uczniów – łącznie 24 uczniów, 

w roku 2018: 2 grupy po 12 uczniów – łącznie 24 uczniów.  

Realizacja w roku 2017 dwie grupy w okresie od podpisania umowy do 20 grudnia 2017 roku,  

Realizacja w roku 2017 dwie grupy w okresie od 2 stycznia 2018 roku do 30 marca 2018 roku.  

Warunki szczegółowe:  

Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu, tj. usługę szkoleniową, zakup 

materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia zawodowego oraz innych wymagalnych odrębnymi 

przepisami materiałów dydaktycznych.  

Dopuszczalny rozkład zajęć: od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:30-17:00  

Maksymalny dzienny wymiar szkolenia maksymalnie 6 godzin dydaktycznych w jednym dniu.  

 

Obowiązki wykonawcy: 

Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: 
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1) Weryfikacja przygotowanej przez zamawiającego sali z wyposażeniem pod kątem 

realizacji kursów i egzaminów oraz ewentualnie zabezpieczenie sali z wyposażeniem, 

przystosowanej do realizacji kursu, będącego przedmiotem niniejszej umowy,  

2) zapewnienie dostępu do odpowiedniego sprzętu, odzieży, materiałów dydaktycznych 

(szkoleniowych), 

3) realizacja kursu przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających doświadczenie 

w prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową,  

4) po zakończeniu kursu przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,  przygotowanie i 

wręczenie uczestnikom:  zaświadczenia o ukończeniu kursu. Jeżeli na przedmiotowym 

zaświadczeniu nie będzie można umieścić informacji o współfinansowaniu w postaci 

logotypów (programu regionalnego, Województwa Małopolskiego oraz Unii 

Europejskiej), wykonawca może wydać zaświadczenia bez stosownego oznaczenia 

dodając do nich własny dodatkowy certyfikat/dyplom posiadający wskazane oznaczenia, 

5) prowadzenia w trakcie kursu: dziennika zająć zawierającego tematy, daty i godziny zajęć 

oraz potwierdzającego obecność poszczególnych osób, listy obecności z 

własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu jego realizacji, 

potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych w formie listy z  własnoręcznymi 

podpisami uczestników kursu wraz z jednym egzemplarzem materiałów (papierowych; 

w przypadku innych materiałów nie są one udostępniane),  

6) w ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: 

- oznakowania sal, w których będą odbywały się zajęcia, zgodnie z Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczania projektów, 

- informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii 

Europejskiej, 

- stosowania na wszystkich dokumentach  w trakcie wykonywania przedmiotowego 

zamówienia znaków i logotypów (wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez 

Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy).  

 

Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty, 

zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy:  

 listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu zajęć, 

 program kursu oraz dziennik zajęć, 

 protokół z egzaminu, 

 potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów, 

 kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez 

uczestników, 

 informację o zrealizowaniu usługi wraz z fakturą VAT. 

 
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy z Zamawiającym dotyczącej 

powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz 

administratora danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego projektu. 

 

Zawarta umowa będzie zawierać postanowienia określające warunki przetwarzania danych 

osobowych nie gorsze niż określone w Zasadach przetwarzania danych osobowych znajdujących 

się w umowie dofinansowania w aktualnym brzmieniu zawartej między Zleceniobiorcą i 

Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.  
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Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstaną utwory objęte prawem autorskim wykonawca 

zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy, z jednoczesnym 

udzieleniem licencji  na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

jest zawierana na pisemny wniosek Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ III - Kurs animator czasu wolnego w roku 2017/2018 

w ramach projektu pn.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim" 

o numerze nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej 

Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 

Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów 

Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
Czas trwania: 16 godzin.  

Ilość uczniów: 1 grupa - 30 uczniów w 2017 roku oraz 1 grupa - 30 uczniów w 2018 roku. 

 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2017 roku (1 grupa) i do 30 marca 

2018 roku (1 grupa). Miejsce realizacji: preferowane miejsce realizacji – sale PCKZiU w Wieliczce 

(32-020 Wieliczka ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105) – Wykonawca otrzyma bezpłatnie salę na 

realizację zajęć.  

 

Program:  
Kurs  musi być przeprowadzony według programu zawierającego następujące zagadnienia: 

Wymagany zakres tematyczny: 

 

1. Pojęcie animacji czasu wolnego 

Kto może zostać animatorem 

Na czym polega animacja  

Warunki pracy animatora (zarobki , godziny pracy, typowy dzień pracy, czas wolny) 

 

2. Zasady animacji 

Organizowanie zajęć sportowych 

Międzynarodowe tańce i zabawy animacyjne dla dzieci i dorosłych 

Gry i zabawy grupowe 

Animowanie dzieci – dni tematyczne 

Organizowanie night show   

Aqua aerobic - organizacja zajęć 

Bezpieczeństwo podczas animacji 

 

3. ABC animatora 

Rozwój psychiczny i fizyczny dzieci w wieku 4-12 lat   

Wykorzystywanie nagłośnienia i projektora w animacji 

Zasady pracy z mikrofonem 

Jak robić wrażenie na Gościach w hotelu 

 

 

Egzamin: 
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Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny w formie teoretycznej  i wyda zaświadczenia o 

ukończeniu kursu uczestnikom, którzy zaliczyli egzamin.  

 

Ilość uczniów: 

w roku 2017: 1 grupa 30 uczniów, 

w roku 2018: 1 grupa 30 uczniów 

Realizacja w roku 2017 dwie grupy w okresie od podpisania umowy do 20 grudnia 2017 roku,  

Realizacja w roku 2017 dwie grupy w okresie od 2 stycznia 2018 roku do 30 marca 2018 roku.  

Warunki szczegółowe:  

Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu, tj. usługę szkoleniową, zakup 

materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia zawodowego oraz innych wymagalnych odrębnymi 

przepisami materiałów dydaktycznych.  

Dopuszczalny rozkład zajęć: od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:30-17:00  

Maksymalny dzienny wymiar szkolenia maksymalnie 6 godzin dydaktycznych w jednym dniu.  

 

Obowiązki wykonawcy: 

Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: 

1. Weryfikacja przygotowanej przez zamawiającego sali z wyposażeniem pod kątem realizacji 

kursów i egzaminów oraz ewentualnie zabezpieczenie sali z wyposażeniem, przystosowanej 

do realizacji kursu, będącego przedmiotem niniejszej umowy,  

2. zapewnienie dostępu do odpowiedniego sprzętu, odzieży, materiałów dydaktycznych 

(szkoleniowych), 

3. realizacja kursu przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających doświadczenie w 

prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową,  

4. po zakończeniu kursu przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,  przygotowanie i 

wręczenie uczestnikom:  zaświadczenia o ukończeniu kursu. Jeżeli na przedmiotowym 

zaświadczeniu nie będzie można umieścić informacji o współfinansowaniu w postaci 

logotypów (programu regionalnego, Województwa Małopolskiego oraz Unii Europejskiej), 

wykonawca może wydać zaświadczenia bez stosownego oznaczenia dodając do nich własny 

dodatkowy certyfikat/dyplom posiadający wskazane oznaczenia, 

5. prowadzenia w trakcie kursu: dziennika zająć zawierającego tematy, daty i godziny zajęć 

oraz potwierdzającego obecność poszczególnych osób, listy obecności z własnoręcznymi 

podpisami uczestników kursu w każdym dniu jego realizacji, potwierdzenia odbioru 

materiałów dydaktycznych w formie listy z  własnoręcznymi podpisami uczestników kursu 

wraz z jednym egzemplarzem materiałów (papierowych; w przypadku innych materiałów 

nie są one udostępniane),  

6. w ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: 

- oznakowania sal, w których będą odbywały się zajęcia, zgodnie z Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczania projektów, 

- informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii 

Europejskiej, 

- stosowania na wszystkich dokumentach  w trakcie wykonywania przedmiotowego 

zamówienia znaków i logotypów (wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez 

Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy).  
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Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty, 

zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy:  

 listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu zajęć, 

 program kursu oraz dziennik zajęć, 

 protokół z egzaminu, 

 potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów, 

 kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez 

uczestników, 

 informację o zrealizowaniu usługi wraz z fakturą VAT. 

 

 
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy z Zamawiającym dotyczącej 

powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz 

administratora danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego projektu. 

 

Zawarta umowa będzie zawierać postanowienia określające warunki przetwarzania danych 

osobowych nie gorsze niż określone w Zasadach przetwarzania danych osobowych znajdujących 

się w umowie dofinansowania w aktualnym brzmieniu zawartej między Zleceniobiorcą i 

Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.  

 

Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstaną utwory objęte prawem autorskim wykonawca 

zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy, z jednoczesnym 

udzieleniem licencji  na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

jest zawierana na pisemny wniosek Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ IV - Kurs wychowawców kolonijnych 

 w roku 2017/2018 

w ramach projektu pn.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim" 

o numerze nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej 

Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 

Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów 

Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Czas trwania: 36 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).  

 

Ilość uczniów: 1 grupa - 30 uczniów w 2017 roku oraz 1 grupa - 30 uczniów w 2018 roku. 

 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2017 roku (1 grupa) i do 30 marca 

2018 roku (1 grupa). Miejsce realizacji: preferowane miejsce realizacji – sale PCKZiU w Wieliczce 

(32-020 Wieliczka ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105) – Wykonawca otrzyma bezpłatnie salę na 

realizację zajęć.  

 

Program:  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i 

młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 452 

 

Egzamin: 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 

30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 452) oraz wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu z 

wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.  

 

Ilość uczniów: 

w roku 2017: 2 grupy 40 uczniów, 

w roku 2018: 2 grupy 40 uczniów, 

Realizacja w roku 2017 dwie grupy w okresie od podpisania umowy do 20 grudnia 2017 roku,  

Realizacja w roku 2017 dwie grupy w okresie od 2 stycznia 2018 roku do 30 marca 2018 roku.  

 

Warunki szczegółowe:  
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Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu, tj. usługę szkoleniową, zakup 

materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia zawodowego oraz innych wymagalnych odrębnymi 

przepisami materiałów dydaktycznych.  

Dopuszczalny rozkład zajęć: od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:30-17:00  

Maksymalny dzienny wymiar szkolenia maksymalnie 8 godzin dydaktycznych w jednym dniu.  

 

Obowiązki wykonawcy: 

Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: 

1. Weryfikacja przygotowanej przez zamawiającego sali z wyposażeniem pod kątem realizacji 

kursów i egzaminów oraz ewentualnie zabezpieczenie sali z wyposażeniem, przystosowanej 

do realizacji kursu, będącego przedmiotem niniejszej umowy,  

2. zapewnienie dostępu do odpowiedniego sprzętu, odzieży, materiałów dydaktycznych 

(szkoleniowych), 

3. realizacja kursu przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających doświadczenie w 

prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową,  

4. po zakończeniu kursu przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,  przygotowanie i 

wręczenie uczestnikom:  zaświadczenia o ukończeniu kursu. Jeżeli na przedmiotowym 

zaświadczeniu nie będzie można umieścić informacji o współfinansowaniu w postaci 

logotypów (programu regionalnego, Województwa Małopolskiego oraz Unii Europejskiej), 

wykonawca może wydać zaświadczenia bez stosownego oznaczenia dodając do nich własny 

dodatkowy certyfikat/dyplom posiadający wskazane oznaczenia, 

5. prowadzenia w trakcie kursu: dziennika zająć zawierającego tematy, daty i godziny zajęć 

oraz potwierdzającego obecność poszczególnych osób, listy obecności z własnoręcznymi 

podpisami uczestników kursu w każdym dniu jego realizacji, potwierdzenia odbioru 

materiałów dydaktycznych w formie listy z  własnoręcznymi podpisami uczestników kursu 

wraz z jednym egzemplarzem materiałów (papierowych; w przypadku innych materiałów 

nie są one udostępniane),  

6. w ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: 

- oznakowania sal, w których będą odbywały się zajęcia, zgodnie z Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczania projektów, 

- informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii 

Europejskiej, 

- stosowania na wszystkich dokumentach  w trakcie wykonywania przedmiotowego 

zamówienia znaków i logotypów (wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez 

Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy).  

 

Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty, 

zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy:  

 listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu zajęć, 

 program kursu oraz dziennik zajęć, 

 protokół z egzaminu, 

 potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów, 

 kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez 

uczestników, 

 informację o zrealizowaniu usługi wraz z fakturą VAT. 
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Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy z Zamawiającym dotyczącej 

powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz 

administratora danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego projektu. 

 

Zawarta umowa będzie zawierać postanowienia określające warunki przetwarzania danych 

osobowych nie gorsze niż określone w Zasadach przetwarzania danych osobowych 

znajdujących się w umowie dofinansowania w aktualnym brzmieniu zawartej między 

Zleceniobiorcą i Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.  

 

Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstaną utwory objęte prawem autorskim wykonawca 

zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy, z 

jednoczesnym udzieleniem licencji  na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ V  - Kurs obsługa kelnerska w restauracji, obsługa 

 przyjęć zasiadanych i stojących  w roku 2017/2018 

w ramach projektu pn.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim" 

o numerze nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej 

Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 

Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów 

Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
Czas trwania: 20 godzin.  

Ilość uczniów: 2 grupy  po 10 uczniów – łącznie 20 uczniów.  

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2017 roku (1 grupa) i do 30 marca 

2018 roku (1 grupa). Miejsce realizacji: preferowane miejsce realizacji – sale PCKZiU w Wieliczce 

(32-020 Wieliczka ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105) – Wykonawca otrzyma bezpłatnie salę na 

realizację zajęć.  

 

Program:  
Kurs  musi być przeprowadzony według programu zawierającego następujące zagadnienia: 

- systemy i formy obsługi kelnerskiej 

- ubiór i wyposażenie zawodowe kelnera 

- przygotowanie sali do obsługi gości – przyjęcia zasiadane  

- przygotowanie sali do obsługi gości – przyjęcia stojące 

- technika serwowania potraw i napojów  

- rodzaje serwisów – metoda niemiecka / francuska / angielska / rosyjska ze szczególnym 

omówieniem metody francuskiej wraz z ćwiczeniami praktycznymi     

- napoje alkoholowe i bezalkoholowe, sposoby ich podawania 

- wyposażenie barów i bufetów 

- zasady rozliczania się z gościem 

 

Egzamin: 

Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny w formie praktycznej i wyda zaświadczenia o 

ukończeniu kursu uczestnikom, którzy zaliczyli egzamin.  

 

Ilość uczniów: 

w roku 2017: 1 grupy 10 uczniów  

w roku 2018: 2 grupy po 10 uczniów  

Realizacja w roku 2017 w okresie od podpisania umowy do 20 grudnia 2017 roku,  

Realizacja w roku 2018 w okresie od 2 stycznia 2018 roku do 30 marca 2018 roku.  

Warunki szczegółowe:  
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Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu, tj. usługę szkoleniową, zakup 

materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia zawodowego oraz innych wymagalnych odrębnymi 

przepisami materiałów dydaktycznych.  

Dopuszczalny rozkład zajęć: od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:30-17:00  

Maksymalny dzienny wymiar szkolenia maksymalnie 6 godzin dydaktycznych w jednym dniu.  

 

Obowiązki wykonawcy: 

Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: 

1) Weryfikacja przygotowanej przez zamawiającego sali z wyposażeniem pod kątem realizacji 

kursów i egzaminów oraz ewentualnie zabezpieczenie sali z wyposażeniem, przystosowanej 

do realizacji kursu, będącego przedmiotem niniejszej umowy,  

2) zapewnienie dostępu do odpowiedniego sprzętu, odzieży, materiałów dydaktycznych 

(szkoleniowych), 

3) realizacja kursu przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających doświadczenie w 

prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową,  

4) po zakończeniu kursu przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,  przygotowanie i 

wręczenie uczestnikom:  zaświadczenia o ukończeniu kursu. Jeżeli na przedmiotowym 

zaświadczeniu nie będzie można umieścić informacji o współfinansowaniu w postaci 

logotypów (programu regionalnego, Województwa Małopolskiego oraz Unii Europejskiej), 

wykonawca może wydać zaświadczenia bez stosownego oznaczenia dodając do nich własny 

dodatkowy certyfikat/dyplom posiadający wskazane oznaczenia, 

5) prowadzenia w trakcie kursu: dziennika zająć zawierającego tematy, daty i godziny zajęć 

oraz potwierdzającego obecność poszczególnych osób, listy obecności z własnoręcznymi 

podpisami uczestników kursu w każdym dniu jego realizacji, potwierdzenia odbioru 

materiałów dydaktycznych w formie listy z  własnoręcznymi podpisami uczestników kursu 

wraz z jednym egzemplarzem materiałów (papierowych; w przypadku innych materiałów 

nie są one udostępniane),  

6) w ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: 

- oznakowania sal, w których będą odbywały się zajęcia, zgodnie z Wytycznymi 

dotyczącymi oznaczania projektów, 

- informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii 

Europejskiej, 

- stosowania na wszystkich dokumentach  w trakcie wykonywania przedmiotowego 

zamówienia znaków i logotypów (wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez 

Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy).  

 

Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty, 

zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy:  

 listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu zajęć, 

 program kursu oraz dziennik zajęć, 

 protokół z egzaminu, 

 potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów, 

 kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez 

uczestników, 

 informację o zrealizowaniu usługi wraz z fakturą VAT. 
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Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy z Zamawiającym dotyczącej 

powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz 

administratora danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego projektu. 

 

Zawarta umowa będzie zawierać postanowienia określające warunki przetwarzania danych 

osobowych nie gorsze niż określone w Zasadach przetwarzania danych osobowych znajdujących 

się w umowie dofinansowania w aktualnym brzmieniu zawartej między Zleceniobiorcą i 

Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.  

 

Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstaną utwory objęte prawem autorskim wykonawca 

zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy, z jednoczesnym 

udzieleniem licencji  na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

jest zawierana na pisemny wniosek Zamawiającego. 

 


