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PCKZiU.271.30.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 certyfikowany egzamin szkolenia potwierdzający nabycie 

kwalifikacji.  

 

Zgodnie z informacją przygotowaną przez  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z 

Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej (podstawowe 

informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego) - certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające 

uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, 

sektorze lub branży. Certyfikat musi być wydany przez  instytucję certyfikującą, przez którą  

należy rozumieć podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, spełniając wymogi 

określone w ustawie o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r., a w okresie przejściowym także podmiot, 

który spełnia podstawowe wymogi określone w ustawie o ZSK. Instytucjami certyfikującymi mogą 

być np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, 

stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej. 

 

Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy 

walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone). Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o ZSK 

z dnia 22 grudnia 2015 r. instytucje certyfikujące mogą przekazywać ją do instytucji walidujących, 

np. centrów egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych, które posiadają stosowne akredytacje, 

szkół. W przypadku upoważnienia instytucji walidującej do przeprowadzenia walidacji 

odpowiedzialność za prawidłowo przeprowadzany proces spoczywa na instytucji certyfikującej 

(Art. 47 ust. 3 ustawy o ZSK). 
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W projektach realizowanych ze środków EFS można wykazywać wyłącznie kwalifikacje, których 

jakość gwarantują odpowiednie procedury i nadzór sprawowany przez konkretny podmiot. Aby 

zapewnić jakość walidacji i certyfikowania instytucje certyfikujące objęte są co najmniej systemem 

wewnętrznego zapewniania jakości (Art. 50. ust. 2 ustawy o ZSK). Zapewnienie jakości procesu 

walidacji efektów uczenia się jest kluczowe, jeśli wydany dokument ma stanowić wiarygodne 

poświadczenie uzyskanych kwalifikacji. 

 

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. 

 

Ilość uczniów: 

Łącznie: 4  grupy po 12 uczniów – łącznie 48 uczniów, 

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

 

Warunki płatności częściowej:  

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji płatności częściowej po zrealizowaniu pełnej ścieżki 

(zajęcia, egzamin, wydanie zaświadczeń) co najmniej 1 grupy. W celu uzyskania płatności należy 

przedstawić wymagane dokumenty dla co najmniej 1 grupy zajęciowej wraz z protokołem odbioru 

częściowego. Po podpisaniu protokołu przez Zamawiającego – Wykonawca może wystawić fakturę 

VAT – zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi zasad wystawiania dokumentów księgowych.  

 

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 w jednym dniu.  

Kurs obejmuje godziny zegarowe!  

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed podpisaniem umowy harmonogram szczegółowy kursu 

zawierający daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, miejsce realizacji kursu (w tym numer 

sali) oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia. W przypadku skorzystania z sali zapewnionej 

przez Zamawiającego harmonogram musi być uzgadniany z dużym wyprzedzeniem ze względu na 

różnego rodzaju aktywności realizowane w obiektach Kampusu Wielickiego oraz zajęcia i kursy 

realizowane w ramach projektu. Wszystkie sale w Kampusie Wielickim wyposażone są między 

innymi w: tablice interaktywne z zestawami komputerowymi i nagłośnieniem i tablice sucho 

ścieralne.  

Kurs nie może odbywać się w całości lub w części w formie e-learning-owej.  

Prezentacje i materiały drukowane muszą być oznaczone zgodnie z wymaganiami dot. promocji 

projektu – Zamawiający przekaże wzory przed rozpoczęciem kursów i szkoleń. 
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Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, adekwatne do treści 

szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Kursanci z 

niepełnosprawnościami otrzymają materiały szkoleniowe w odpowiedniej i dogodnej dla nich 

formie np. powiększona czcionka.  

 

3. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie niezbędne wyposażenie, sprzęt, produkty i 

materiały eksploatacyjne do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, adekwatnych do zakresu 

prowadzonego kursu. 

 

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, 
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 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 II - 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: 4 grupy  po 40 uczniów – łącznie 160 uczniów.  

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 roku. 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.  

 

Wykonawca zorganizuje certyfikowany egzamin szkolenia potwierdzający nabycie kwalifikacji.  

 

Zgodnie z informacją przygotowaną przez  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z 

Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej (podstawowe 

informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego) - certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające 

uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, 

sektorze lub branży. Certyfikat musi być wydany przez  instytucję certyfikującą, przez którą  

należy rozumieć podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, spełniając wymogi 

określone w ustawie o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r., a w okresie przejściowym także podmiot, 

który spełnia podstawowe wymogi określone w ustawie o ZSK. Instytucjami certyfikującymi mogą 

być np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, 
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stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej. 

 

Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy 

walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone). Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o ZSK 

z dnia 22 grudnia 2015 r. instytucje certyfikujące mogą przekazywać ją do instytucji walidujących, 

np. centrów egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych, które posiadają stosowne akredytacje, 

szkół. W przypadku upoważnienia instytucji walidującej do przeprowadzenia walidacji 

odpowiedzialność za prawidłowo przeprowadzany proces spoczywa na instytucji certyfikującej 

(Art. 47 ust. 3 ustawy o ZSK). 

 

W projektach realizowanych ze środków EFS można wykazywać wyłącznie kwalifikacje, których 

jakość gwarantują odpowiednie procedury i nadzór sprawowany przez konkretny podmiot. Aby 

zapewnić jakość walidacji i certyfikowania instytucje certyfikujące objęte są co najmniej systemem 

wewnętrznego zapewniania jakości (Art. 50. ust. 2 ustawy o ZSK). Zapewnienie jakości procesu 

walidacji efektów uczenia się jest kluczowe, jeśli wydany dokument ma stanowić wiarygodne 

poświadczenie uzyskanych kwalifikacji. 

 

Ilość uczniów: 

Realizacja w roku 2017 do 20 grudnia 2017 roku,  

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

 

Warunki płatności częściowej:  

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji płatności częściowej po zrealizowaniu pełnej ścieżki 

(zajęcia, egzamin, wydanie zaświadczeń) co najmniej 1 grupy. W celu uzyskania płatności należy 

przedstawić wymagane dokumenty dla co najmniej 1 grupy zajęciowej wraz z protokołem odbioru 

częściowego. Po podpisaniu protokołu przez Zamawiającego – Wykonawca może wystawić fakturę 

VAT – zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi zasad wystawiania dokumentów księgowych.  

W 2017 roku faktura musi zostać dostarczona do PCKZiU najpóźniej do 20 grudnia 2017 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.  

Maksymalny dzienny wymiar szkolenia maksymalnie 8 godzin w jednym dniu.  

Kurs obejmuje godziny zegarowe!  

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed podpisaniem umowy harmonogram szczegółowy kursu 

zawierający daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, miejsce realizacji kursu (w tym numer 

sali) oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia. W przypadku skorzystania z sali zapewnionej 

przez Zamawiającego harmonogram musi być uzgadniany z dużym wyprzedzeniem ze względu na 

różnego rodzaju aktywności realizowane w obiektach Kampusu Wielickiego oraz zajęcia i kursy 

realizowane w ramach projektu. Wszystkie sale w Kampusie Wielickim wyposażone są między 

innymi w: tablice interaktywne z zestawami komputerowymi i nagłośnieniem i tablice sucho 

ścieralne.  

Kurs nie może odbywać się w całości lub w części w formie e-learning-owej.  
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Prezentacje i materiały drukowane muszą być oznaczone zgodnie z wymaganiami dot. promocji 

projektu – Zamawiający przekaże wzory przed rozpoczęciem kursów i szkoleń. 

Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, adekwatne do treści 

szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Kursanci z 

niepełnosprawnościami otrzymają materiały szkoleniowe w odpowiedniej i dogodnej dla nich 

formie np. powiększona czcionka.  

 

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 III  - 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 30 czerwca 2018 roku. 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: 

20 uczniów w dwóch grupach po 10 osób.  

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

 

Warunki płatności częściowej:  

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji płatności częściowej po zrealizowaniu pełnej ścieżki 

(zajęcia, egzamin, wydanie zaświadczeń) co najmniej 1 grupy. W celu uzyskania płatności należy 

przedstawić wymagane dokumenty dla co najmniej 1 grupy zajęciowej wraz z protokołem odbioru 

częściowego. Po podpisaniu protokołu przez Zamawiającego – Wykonawca może wystawić fakturę 
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VAT – zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi zasad wystawiania dokumentów księgowych.  

W 2017 roku faktura musi zostać dostarczona do PCKZiU najpóźniej do 20 grudnia 2017 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.  

Maksymalny dzienny wymiar szkolenia maksymalnie 6 godzin w jednym dniu.  

Kurs obejmuje godziny zegarowe!  

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed podpisaniem umowy harmonogram szczegółowy kursu 

zawierający daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, miejsce realizacji kursu (w tym numer 

sali) oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia. W przypadku skorzystania z sali zapewnionej 

przez Zamawiającego harmonogram musi być uzgadniany z dużym wyprzedzeniem ze względu na 

różnego rodzaju aktywności realizowane w obiektach Kampusu Wielickiego oraz zajęcia i kursy 

realizowane w ramach projektu. Wszystkie sale w Kampusie Wielickim wyposażone są między 

innymi w: tablice interaktywne z zestawami komputerowymi i nagłośnieniem i tablice sucho 

ścieralne.  

Kurs nie może odbywać się w całości lub w części w formie e-learning-owej.  

Prezentacje i materiały drukowane muszą być oznaczone zgodnie z wymaganiami dot. promocji 

projektu – Zamawiający przekaże wzory przed rozpoczęciem kursów i szkoleń. 

Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, adekwatne do treści 

szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Kursanci z 

niepełnosprawnościami otrzymają materiały szkoleniowe w odpowiedniej i dogodnej dla nich 

formie np. powiększona czcionka.  

 

 

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 
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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.  

 

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 miksologia napojów alkoholowych i bezalkoholowych 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: 4 grupy  po 12 uczniów – łącznie 48 uczniów.  

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 roku. 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: 

1) Zasady BHP podczas kursu 

2) Towaroznawstwo napojów alkoholowych, bezalkoholowych i mieszanych - podział alkoholi 

na podstawowe grupy: piwo, wino, wódki białe i gatunkowe, brandy, koniaki, likiery, 

whisky, wermuty i miody pitne, - aperitif, digestif, - wpływ alkoholu na organizm człowieka 

3) Podstawy miksologii - charakterystyka napojów (cocktaile, rodzaje drinków: long, short i 

inne), - techniki miksowania i mieszania napojów, - zastosowanie receptur, - dobór zastawy 

stołowej (szkło barowe, miarki) i elementów dekoracyjnych, - zasady sporządzania i 

podawania napojów, - kultura spożywania napojów alkoholowych, bezalkoholowych i 

mieszanych,  

4) Nauka sporządzania wybranych drinków (zarówno alkoholowe, jak i bezalkoholowe).  

 

Egzamin: 

Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny w formie praktycznej i wyda zaświadczenia o 

ukończeniu kursu uczestnikom, którzy zaliczyli egzamin.  

 

Ilość uczniów: 

Łącznie 4 grupy po 12 uczniów – 48 uczniów.  

Realizacja w roku 2017 do 20 grudnia 2017 roku,  

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

 

Warunki płatności częściowej:  

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji płatności częściowej po zrealizowaniu pełnej ścieżki 

(zajęcia, egzamin, wydanie zaświadczeń) co najmniej 1 grupy. W celu uzyskania płatności należy 

przedstawić wymagane dokumenty dla co najmniej 1 grupy zajęciowej wraz z protokołem odbioru 

częściowego. Po podpisaniu protokołu przez Zamawiającego – Wykonawca może wystawić fakturę 
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VAT – zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi zasad wystawiania dokumentów księgowych.  

W 2017 roku faktura musi zostać dostarczona do PCKZiU najpóźniej do 20 grudnia 2017 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.  

Maksymalny dzienny wymiar szkolenia maksymalnie 6 godzin w jednym dniu.  

Kurs obejmuje godziny zegarowe!  

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed podpisaniem umowy harmonogram szczegółowy kursu 

zawierający daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, miejsce realizacji kursu (w tym numer 

sali) oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia. W przypadku skorzystania z sali zapewnionej 

przez Zamawiającego harmonogram musi być uzgadniany z dużym wyprzedzeniem ze względu na 

różnego rodzaju aktywności realizowane w obiektach Kampusu Wielickiego oraz zajęcia i kursy 

realizowane w ramach projektu. Wszystkie sale w Kampusie Wielickim wyposażone są między 

innymi w: tablice interaktywne z zestawami komputerowymi i nagłośnieniem i tablice sucho 

ścieralne.  

Kurs nie może odbywać się w całości lub w części w formie e-learning-owej.  

Prezentacje i materiały drukowane muszą być oznaczone zgodnie z wymaganiami dot. promocji 

projektu – Zamawiający przekaże wzory przed rozpoczęciem kursów i szkoleń. 

Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, adekwatne do treści 

szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Kursanci z 

niepełnosprawnościami otrzymają materiały szkoleniowe w odpowiedniej i dogodnej dla nich 

formie np. powiększona czcionka.  

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 
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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.  

 

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 nowoczesne techniki kulinarne (sous vide, Fusion) 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: 4 grupy  po 10 uczniów – łącznie 40 uczniów.  

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 roku. 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: 

Moduł teoretyczny: 

1. Zasady BHP podczas kursu 

2.  Nowoczesne trendy, innowacyjne techniki i nowe produkty w kuchni – przedstawienie 

produktów i technik: 

1) Różny kawior. 

2) Technika vacum. 

3) Gotowanie w niskich temperaturach metodą sous vide. 

4) Kompresowanie warzyw i owoców 

5) Mini warzywa 

6) Technika wędzenia. 

7) Pianki 

8) Kwiaty jadalne. 

9) Zagęszczanie. 

10) Żelowanie. 

11) Syfony. 

3.  Urządzenia, aparatura gastronomiczna w nowych technikach kulinarnych (vacum, sous vide, 

sprzęt używany w kuchni molekularnej) 

 

Moduł praktyczny 

4.  Warsztaty kulinarne - przygotowywanie potraw fit z wykorzystaniem poznanych wcześniej 

innowacyjnych technik kulinarnych: 

1) Food Pairing – innowacyjne gotowanie, sztuka łączenia smaków i technik gotowania (sous 

vide, wędzenie, kuchnia molekularna). 

2) Kuchnia Fusion – akcenty różnych kuchni świata w jednym daniu fit. 

3) Slow food – zdrowa kuchnia, produkty lokalne, ekologiczne . 
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4) Finger food – fit inspiracje. 

5) Food desing – sztuka projektowania dań i prezentacji na talerzu. 

 

Egzamin: 

Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny w formie praktycznej i wyda zaświadczenia o 

ukończeniu kursu uczestnikom, którzy zaliczyli egzamin.  

 

Ilość uczniów: 

Łącznie 4 grupy po 10 uczniów – 40 uczniów.  

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

 

Warunki płatności częściowej:  

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji płatności częściowej po zrealizowaniu pełnej ścieżki 

(zajęcia, egzamin, wydanie zaświadczeń) co najmniej 1 grupy. W celu uzyskania płatności należy 

przedstawić wymagane dokumenty dla co najmniej 1 grupy zajęciowej wraz z protokołem odbioru 

częściowego. Po podpisaniu protokołu przez Zamawiającego – Wykonawca może wystawić fakturę 

VAT – zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi zasad wystawiania dokumentów księgowych.  

W 2017 roku faktura musi zostać dostarczona do PCKZiU najpóźniej do 20 grudnia 2017 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.  

Maksymalny dzienny wymiar szkolenia maksymalnie 6 godzin w jednym dniu.  

Kurs obejmuje godziny zegarowe!  

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed podpisaniem umowy harmonogram szczegółowy kursu 

zawierający daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, miejsce realizacji kursu (w tym numer 

sali) oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia. W przypadku skorzystania z sali zapewnionej 

przez Zamawiającego harmonogram musi być uzgadniany z dużym wyprzedzeniem ze względu na 

różnego rodzaju aktywności realizowane w obiektach Kampusu Wielickiego oraz zajęcia i kursy 

realizowane w ramach projektu. Wszystkie sale w Kampusie Wielickim wyposażone są między 

innymi w: tablice interaktywne z zestawami komputerowymi i nagłośnieniem i tablice sucho 

ścieralne.  

Kurs nie może odbywać się w całości lub w części w formie e-learning-owej.  

Prezentacje i materiały drukowane muszą być oznaczone zgodnie z wymaganiami dot. promocji 

projektu – Zamawiający przekaże wzory przed rozpoczęciem kursów i szkoleń. 

Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, adekwatne do treści 

szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Kursanci z 

niepełnosprawnościami otrzymają materiały szkoleniowe w odpowiedniej i dogodnej dla nich 

formie np. powiększona czcionka.  

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 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. 

 

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 VI  - Kurs pilota wycieczek 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: 120 godzin (dydaktyczne) + 3 dni praktyki 

Ilość uczniów:1 grupa łącznie 20 uczniów.  

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2018 roku. 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 zagadnienia pozwalające na 

uzyskanie certyfikatu Polskiej Izby Turystyki. 

Sugeruje się zastosowanie programu stanowiącego Załącznik Nr 10 do rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 

Dz. U. z 2006 r. Nr 15, poz. 104). 

Kurs teoretyczny uzupełnia szkolenie praktyczne. Szkolenie powinno łącznie trwać co najmniej 4 

dni i zawierać:  szkolenie praktyczne 3 dni, wycieczka krajowa i/lub zagraniczna, minimum jeden 

nocleg w obiekcie hotelowym. 

 

Egzamin: 

Wykonawca zapewni egzamin zewnętrznej jednostki cerfyfikującej - Polskiej Izby Turystyki.   

 Egzamin składał się będzie z dwóch części:  stacjonarnej i niestacjonarnej.  

Podczas części stacjonarnej realizowane są 2 zadania: test wiedzy i symulacja rozmowy z klientem 

Podczas części niestacjonarnej realizowane są 2 zadania: poprowadzenie odcinka trasy pieszej i 

poprowadzenie odcinka trasy autokarowej. 

 

Ilość uczniów: 

Łącznie 20 osób.  

Warunki szczegółowe:  

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

usługi związane z realizacją wycieczek (noclegowe, transportowe, gastronomiczne), zakup 

materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia zawodowego oraz innych wymagalnych odrębnymi 

przepisami materiałów dydaktycznych.  

Maksymalny dzienny wymiar szkolenia maksymalnie 10  godzin w jednym dniu.  

Kurs obejmuje godziny dydaktyczne!  
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Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed podpisaniem umowy harmonogram szczegółowy kursu 

zawierający daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, miejsce realizacji kursu (w tym numer 

sali) oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia. W przypadku skorzystania z sali zapewnionej 

przez Zamawiającego harmonogram musi być uzgadniany z dużym wyprzedzeniem ze względu na 

różnego rodzaju aktywności realizowane w obiektach Kampusu Wielickiego oraz zajęcia i kursy 

realizowane w ramach projektu. Wszystkie sale w Kampusie Wielickim wyposażone są między 

innymi w: tablice interaktywne z zestawami komputerowymi i nagłośnieniem i tablice sucho 

ścieralne.  

Kurs nie może odbywać się w całości lub w części w formie e-learning-owej.  

Prezentacje i materiały drukowane muszą być oznaczone zgodnie z wymaganiami dot. promocji 

projektu – Zamawiający przekaże wzory przed rozpoczęciem kursów i szkoleń. 

Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, adekwatne do treści 

szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Kursanci z 

niepełnosprawnościami otrzymają materiały szkoleniowe w odpowiedniej i dogodnej dla nich 

formie np. powiększona czcionka.  

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. 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, 
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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 VII  - Kurs rezydenta w roku 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  po 10 uczniów – łącznie 10 uczniów.  

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 roku. 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: 

 

1. Przygotowanie 

Proces rekrutacji rezydentów biur podróży (najczęściej wymagane dokumenty aplikacyjne, przebieg 

rozmowy kwalifikacyjnej i przykładowe pytania, najczęściej popełniane błędy ) 

Przygotowanie się do wyjazdu (odprawa w biurze podróży, materiały firmowe i prywatne, termin i 

miejsce wyjazdu). 

Warunki pracy rezydenta (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, transport). 

Procedury przed przylotem pierwszej grupy (rekonesans, spotkanie ze współpracownikami tj. 

kontrahentem, hotelarzami, wyposażenie hoteli w tablice informacyjne i informatory).  

 

2. Serwis lotniskowy przylotowy 

Standardy dotyczące stroju i wyglądu rezydenta (umundurowanie, wskazówki dotyczące uczesania, 

makijażu i biżuterii). 

Dokumenty są niezbędne przy przyjęciu grupy (listy przylotowe –zawartość  i interpretacja). 

Sytuacje na lotnisku przy przyjęciu grupy i   zachowanie (zaginiony bagaż, zniszczony bagaż, 

overbooking, brak klienta na liście przylotowej). 

Powitanie grupy (komunikat w autokarze, co powinien zawierać, jak go przekazać). 

Materiały  pomocne podczas serwisu lotniskowego przylotowego (koperty powitalne, oznaczenia 

autobusów). 

Transfer grupy do hoteli z lub bez udziału rezydenta (wytyczne dotyczące obu sytuacji). 

 

3. Serwis hotelowy 

Przygotowanie hoteli na przyjęcie turystów (listy zakwaterowania, zamówienie posiłków 

niestandardowych, tablice informacyjne, informatory biura podróży). 

Zakwaterowanie grupy (typy pokoi, prośby/życzenia). 

Postąpowanie w przypadku reklamacji (procedura reklamacyjna, schemat postępowania). 
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4. Spotkanie informacyjne 

Elementy spotkania informacyjne (grafik, struktura). 

Sprzedaż wycieczki fakultatywnych (techniki sprzedaży). 

Występować publiczne (autoprezentacja, mowa ciała, poprawność językowa, socjotechnika). 

 

5. Trudne sytuacje i zdarzenia losowe 

Organizacja pomocy medycznej (rodzaje ubezpieczeń, schemat postępowania). 

Korzystać z pomocy konsularnej (pobyt w szpitalu lub śmierć człowieka, zagubienie dokumentów, 

kradzież gotówki). 

 

6. Serwis lotniskowy wylotowy 

Organizowanie transferu na lotnisko (grafik, transfer z lub bez udziału rezydenta). 

Dokumentacja niezbędna przy wylocie grupy (listy wylotowe, zawartość i interpretacja) 

Procedura odprawy (check-in, bagaż, security, gate). 

Postąpowanie w przypadku opóźnienia samolotu (schemat postępowania, świadczenia należne 

pasażerom). 

 

7. Zakończenie sezonu 

Rozliczenie z biurem podróży (dokumenty, druki) 

 

 

Egzamin: 

Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny w formie praktycznej i wyda zaświadczenia o 

ukończeniu kursu uczestnikom, którzy zaliczyli egzamin.  

 

Ilość uczniów: 

Łącznie 10 osób.  

 

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.  

Maksymalny dzienny wymiar szkolenia maksymalnie 6 godzin w jednym dniu.  

Kurs obejmuje godziny zegarowe!  

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed podpisaniem umowy harmonogram szczegółowy kursu 

zawierający daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, miejsce realizacji kursu (w tym numer 

sali) oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia. W przypadku skorzystania z sali zapewnionej 

przez Zamawiającego harmonogram musi być uzgadniany z dużym wyprzedzeniem ze względu na 

różnego rodzaju aktywności realizowane w obiektach Kampusu Wielickiego oraz zajęcia i kursy 

realizowane w ramach projektu. Wszystkie sale w Kampusie Wielickim wyposażone są między 

innymi w: tablice interaktywne z zestawami komputerowymi i nagłośnieniem i tablice sucho 

ścieralne.  

Kurs nie może odbywać się w całości lub w części w formie e-learning-owej.  
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Prezentacje i materiały drukowane muszą być oznaczone zgodnie z wymaganiami dot. promocji 

projektu – Zamawiający przekaże wzory przed rozpoczęciem kursów i szkoleń. 

Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, adekwatne do treści 

szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Kursanci z 

niepełnosprawnościami otrzymają materiały szkoleniowe w odpowiedniej i dogodnej dla nich 

formie np. powiększona czcionka.  

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. 
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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. 

 


