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Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia  

Zadanie 1 – Przeprowadzenie kursu SPAWACZA MAG 135  

Nazwa kursu/szkolenia: 
SPAWACZ MAG 135 

Liczba uczestników: 
40 uczniów (osoby pełnoletnie, 4 grupy) 

Termin realizacji: 

I grupa BS I st. Nr 1           luty – maj 2020 r. 
II grupa BS I st. Nr 1          listopad 2020 r. – marzec 2021 r. 
I grupa Technikum nr 2      luty – czerwiec 2020 r. 
II grupa Technikum nr 2     styczeń – czerwiec 2021 r. 
Grup nie można łączyć. 

Liczba godzin: 150 godzin dydaktycznych/grupę 
(30 godz. teoria, 120 godz. praktyka) 

Miejsce realizacji: 
Miasto Starachowice 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny obejmuje m.in. urządzenia spawalnicze, przepisy BHP, 
materiały i metody przygotowania złączy do spawania, budowa i użytkowanie 
urządzeń do spawania MAG, charakterystyka spawania MAG, spawanie w 
praktyce.  
Kurs powinien być prowadzony zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w 
Gliwicach, bądź Urzędu Dozoru Technicznego, w zakresie szkolenia „spawanie 
blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) i zakończyć się 
uzyskaniem uprawnień spawacza. 

Forma i częstotliwość 

zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne z przewagą zajęć praktycznych powinny być 
zrealizowane w ciągu około 25 dni po przeciętnie 6 godzin dydaktycznych 
popołudniami, w dni wolne od zajęć lekcyjnych i/lub w weekendy. Szczegółowy 
harmonogram musi zostać ustalony z Zamawiającym. 

W cenę kursu należy 

wliczyć: 

 

- zapewnienie instruktora/-ów dysponującego/ych doświadczeniem i wiedzą w 
przedmiotowym zakresie, 
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu wg wzorów otrzymanych od 
Zamawiającego, 
- przeprowadzenia szkolenia (teoretycznego i praktycznego) zgodnie z 
zakresem określonym w niniejszej charakterystyce, na terenie miasta 
Starachowice 
- zapewnienie sali do realizacji zajęć teoretycznych wyposażonej w odpowiednie 
środki dydaktyczne oraz oznaczenie miejsc realizacji szkolenia niezbędnymi 
logotypami. 
- zapewnienie pracowni spawalniczej wyposażonej w niezbędny sprzęt i 
urządzenia spełniającej wymagania i normy w zakresie prowadzenia kursu 
spawania metodą MAG 135, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń 
sanitarnych i niezbędnych środków czystości oraz oznaczenie miejsc realizacji 
szkolenia niezbędnymi logotypami. 
- organizację i pokrycie kosztu badań lekarskich wymaganych przepisami prawa 
do podjęcia kursu, 
- zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu (min. zakupienie i przekazanie uczestnikom: notatnika, 
długopisu i skryptu lub podręcznika),  
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- zakupienie i przekazanie beneficjentom odzieży ochronnej (buty, koszula, 
fartuch, okulary ochronne) spełniającej wymagania i normy bezpieczeństwa w 
zakresie spawania, 
- zakupienie i przekazanie beneficjentom materiałów do zajęć praktycznych 
(min. blacha, rury, gaz, drut spawalniczy), 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu i podczas dojazdu na kurs i 
powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
- wsparcie uczestników w formalnościach/procedurach niezbędnych do 
przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i uzyskania uprawnień spawacza, 
- zapewnienie i opłacenie wydania książeczek spawacza i Świadectw Egzaminu 
Spawacza, 
- prowadzenie i bieżącego uzupełniania dokumentacji szkoleniowej w tym: listy 
obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, listy odbioru odzieży 
ochronnej, dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar 
godzin, 
- przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 
- zorganizowania egzaminu wewnętrznego oraz egzaminu kwalifikacyjnego, 
- zapewnienia opieki nad uczestnikami kursu, kontrolę frekwencji, stały kontakt 
telefoniczny, informowanie zamawiającego o nieobecnościach beneficjentów 
- przekazania dokumentacji Zamawiającemu w celu kontroli realizacji projektu 
oraz archiwizacji, zgodnie z wytycznymi, 
- wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu, 
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 2 – Przeprowadzenie szkolenia TECHNIKA HYBRYDOWA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH 

 

Nazwa kursu/szkolenia: TECHNIKA HYBRYDOWA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH 

Liczba uczestników: 10 uczniów (1 grupa) + opiekun 

Termin realizacji: I grupa  -      listopad 2020 – marzec 2021 
 

Liczba godzin: 10 godz. dydaktycznych/grupę 

Miejsce realizacji: Szkolenie wyjazdowe - do 60 km od STARACHOWIC 
Zamawiający zapewnia transport zbiorowy. 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny obejmuje m.in.: podział samochodów hybrydowych, źródła 
energii w pojazdach hybrydowych, właściwości baterii, wewnętrzna rezystancja 
baterii, ładowanie i cykl życia baterii,  kondensatory w układach hybrydowych, 
sterowanie silnikiem elektrycznym, hamowanie odzyskowe, inwerter, konwerter, 
generator. 

Forma i częstotliwość 

zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne powinny być zrealizowane w ciągu 1 dnia 
szkoleniowego (10 godz. dydaktycznych) w dni robocze, w dni wolne od zajęć 
lekcyjnych i/lub w weekendy 

W cenę kursu należy 

wliczyć: 

 

 

- zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie w 
prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym szkolenia, 
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu wg wzorów otrzymanych od 
Zamawiającego oraz opracowanie materiałów szkoleniowych, 
- zapewnienie i przekazanie uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych 
w tym m.in. notatnika, długopisu, skryptu /prezentacji, 
- opracowanie wzoru i przeprowadzenie przed rozpoczęciem zajęć pre-testu oraz 
po zakończeniu zajęć post-testu diagnozującego poziom nabytych kompetencji,  
- przeprowadzenie analizy wypełnionych przez uczestników projektu pre-testów i 
post-testów, określenie poziomu nabytych kompetencji (przyrost wiedzy), 
- przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego (jeżeli program kursu 
będzie wymagał jego przeprowadzenie),  
- prowadzenie dokumentacji z realizacji kursu wg. wzorów Zamawiającego, w tym: 
listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, dziennika zajęć 
zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin, 
- zapewnienie sali do realizacji zajęć, wyposażonej w odpowiednie środki 
dydaktyczne do zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia TECHNIKA 
HYBRYDOWA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH posiadającej swobodny 
dostęp do pomieszczeń sanitarnych i niezbędnych środków czystości oraz 
oznaczenia miejsc realizacji szkolenia niezbędnymi logotypami, 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu oraz podczas dojazdu na kurs 
i powrotu do Starachowic z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
- wydanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia i nabyciu kompetencji 
z zakresu TECHNIKI HYBRYDOWEJ W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH, 
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 3 – Przeprowadzenie szkolenia DIAGNOSTYKA POJAZDÓW BOSCH 

Nazwa kursu/szkolenia: 
DIAGNOSTYKA POJAZDÓW BOSCH (Podstawy napraw silników benzynowych 
dla początkujących mechaników) 

Liczba uczestników: 40 uczniów (4 grupy po 10 osób) + opiekun każdej grupy 

Termin realizacji: 

I grupa BS I st. Nr 1           marzec  2020 r. 
II grupa BS I st. Nr 1          październik 2020 r.  
I grupa Technikum nr 2      kwiecień 2020 r. 
II grupa Technikum nr 2     kwiecień 2021 r. 
Grup nie można łączyć. 

Liczba godzin: 16 godz. dydaktycznych/grupę (szkolenie 2-dniowe) 

Miejsce realizacji: Szkolenie wyjazdowe - do 180 km od STARACHOWIC 
Zamawiający zapewnia transport zbiorowy oraz nocleg dla grup. 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny obejmuje m.in.: zasady działania silnika benzynowego, 
układy zapłonowe, układy z pośrednim wtryskiem benzyny, diagnostyka 
pokładowa, pomiar kompresji, układy z bezpośrednim wtryskiem benzyny. 

Forma i częstotliwość 

zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne zrealizowane w ciągu 2 dni 
szkoleniowych/łącznie 16 godz. dydaktycznych, zajęcia realizowane w dni 
robocze, w dni wolne od zajęć lekcyjnych i/lub w weekendy. 

W cenę kursu należy 

wliczyć: 

- zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie 
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym szkolenia, 
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu wg wzorów otrzymanych od 
Zamawiającego oraz opracowanie materiałów szkoleniowych, 
- zapewnienie i przekazanie uczestnikom niezbędnych materiałów 
szkoleniowych w tym m.in. notatnika, długopisu, skryptu /prezentacji, 
- opracowanie wzoru i przeprowadzenie przed rozpoczęciem zajęć pre-testu 
oraz po zakończeniu zajęć post-testu diagnozującego poziom nabytych 
kompetencji  
- przeprowadzenie analizy wypełnionych przez uczestników projektu pre-testów i 
post-testów, określenie poziomu nabytych kompetencji (przyrost wiedzy) 
- przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego (jeżeli program 
kursu będzie wymagał jego przeprowadzenie),  
- prowadzenie dokumentacji z realizacji kursu wg. wzorów Zamawiającego, w 
tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, dziennika zajęć 
zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin, 
- zapewnienie sali do realizacji zajęć wyposażonej w odpowiednie środki 
dydaktyczne do zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia DIAGNOSTYKA 
POJAZDÓW BOSCH posiadającej swobodny dostęp do pomieszczeń 
sanitarnych i niezbędnych środków czystości oraz oznaczenia miejsc realizacji 
szkolenia niezbędnymi logotypami, 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu, pobytu oraz podczas 
dojazdu na kurs i powrotu do Starachowic z sumą ubezpieczenia nie mniejszą 
niż 20 tys. zł, 
- wydanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia i nabyciu 
kompetencji z zakresu DIAGNOSTYKI POJAZDÓW BOSCH  
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 4 – Przeprowadzenie szkolenia MONTAŻ I REGULACJA SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU 

Nazwa kursu/szkolenia: 
MONTAŻ I REGULACJA SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU 

Liczba uczestników: 
10 uczniów + opiekun 

Termin realizacji: I grupa – kwiecień - czerwiec  2020 

Liczba godzin: 24 godziny dydaktyczne/grupę 
W tym 12 godz. teorii oraz 12 godz. praktyki 

Miejsce realizacji: Szkolenie wyjazdowe - do 60 km od STARACHOWIC 
Zamawiający zapewnia transport zbiorowy i zakwaterowanie. 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny obejmuje m.in. teoria: właściwości gazu płynnego LPG, jako 
paliwa, przepisy dot. zabudowy LPG w samochodach, przygotowanie do 
montażu, kontrola samoch. przed montażem; praktyka: min. montaż systemu 
sekwencyjnego wtrysku gazu w samochodzie, konfiguracja centrali sterującej, 
regulacja systemu w warunkach drogowych 

Forma i częstotliwość 

zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne, zrealizowane w ciągu 3 dni po 8 godzin 
dydaktycznych, w dni robocze, w dni wolne od zajęć lekcyjnych i/lub w 
weekendy  

W cenę kursu należy 

wliczyć: 

 

- zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie 
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym szkolenia, 
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu wg wzorów otrzymanych od 
Zamawiającego oraz opracowanie materiałów szkoleniowych, 
- zapewnienie i przekazanie uczestnikom niezbędnych materiałów 
szkoleniowych w tym m.in. notatnika, długopisu, skryptu /prezentacji, 
- opracowanie wzoru i przeprowadzenie przed rozpoczęciem zajęć pre-testu 
oraz po zakończeniu zajęć post-testu diagnozującego poziom nabytych 
kompetencji  
- przeprowadzenie analizy wypełnionych przez uczestników projektu pre-testów i 
post-testów, określenie poziomu nabytych kompetencji (przyrost wiedzy) 
- przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego (jeżeli program 
kursu będzie wymagał jego przeprowadzenie),  
- prowadzenie dokumentacji z realizacji kursu wg. wzorów Zamawiającego, w 
tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, dziennika zajęć 
zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin, 
- zapewnienie sali do realizacji zajęć, wyposażonej w odpowiednie środki 
dydaktyczne do zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia MONTAŻ I 
REGULACJA SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU posiadającej swobodny 
dostęp do pomieszczeń sanitarnych i niezbędnych środków czystości oraz 
oznaczenia miejsc realizacji szkolenia niezbędnymi logotypami, 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu, pobytu oraz podczas 
dojazdu na kurs i powrotu do Starachowic z sumą ubezpieczenia nie mniejszą 
niż 20 tys. zł, 
- wydanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia i nabyciu 
kompetencji z zakresu MONTAŻ I REGULACJA SEKWENCYJNEGO 
WTRYSKU GAZU  
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 5 – Przeprowadzenie kursu OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH 

Nazwa kursu/szkolenia: OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH 

Liczba uczestników: 

40 uczniów (osoby pełnoletnie, 4 grupy po 10 osób) 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby skierowanej na szkolenie w przypadku, gdy nie ma możliwości 

kontynuowania szkolenia przez tą osobę oraz zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób (nie więcej niż 1 na grupę) 

skierowanych na szkolenie w przypadku, gdy wystąpi okoliczność braku możliwości skierowania kolejnej osoby na 

szkolenie. 

Termin realizacji: 

I grupa BS I st. Nr 1           październik - listopad  2020 r. 

I grupa Technikum nr 2      luty - kwiecień 2020 r. 

II grupa Technikum nr 2     wrzesień - grudzień 2020 r. 

III grupa Technikum nr 2     styczeń – kwiecień 2021 r. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany planowanego harmonogramu i wymaganej dyspozycyjności 
w porozumieniu z wybranym Wykonawcą. 

Liczba godzin: 
67 godzin, w tym:  
52 godzin dydaktycznych/grupę - zajęcia teoretyczne;  
15 godzin- zajęcia praktyczne  

Miejsce realizacji: Starachowice 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in.: 
- obsługę wózków widłowych – zakres podstawowy 
- przepisy ogólne i dokumentacja techniczna 
- typy stosowanych wózków jezdniowych 
- budowa wózków jezdniowych, podnośnikowych i platformowych 
- obowiązki i czynności operatora przy obsłudze wózków 
- podstawy ładunkoznawstwa 
- przepisy BHP i PPOŻ. 
- dozór techniczny 
- praktyczna nauka obsługi wózków widłowych 

Forma i częstotliwość 

zajęć: 

Zajęcia teoretyczne – 52 godziny dydaktyczne, realizowane w ciągu 6-8 dni 
szkoleniowych, w dni robocze popołudniami, w weekendy i dni wolne od zajęć 
lekcyjnych.  
Zajęcia praktyczne - 15 godzin, zgodnie z indywidualnie ustalonymi 
harmonogramami. 
Egzamin zewnętrzny UDT (opłaca Zamawiający) powinien odbyć się do końca 
terminu realizacji kursu. 

W cenę kursu należy 

wliczyć: 

 

- zapewnienie kadry prowadzącej kurs posiadającej odpowiednie doświadczenie, 
wiedzę i uprawnienia do prowadzenia kursu,  
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu wg wzorów otrzymanych od 
Zamawiającego, 
- przeprowadzenia szkolenia (teoretycznego i praktycznego) zgodnie z zakresem 
określonym w niniejszej charakterystyce, na terenie miasta Starachowice 
- zapewnienie sali do realizacji zajęć teoretycznych wyposażonej w odpowiednie 
środki dydaktyczne, posiadającej swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych i 
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niezbędnych środków czystości oraz oznaczenie miejsc realizacji szkolenia 
niezbędnymi logotypami. 
 - zapewnienie wózka widłowego, placu manewrowego oraz innych urządzeń do 
prowadzenia zajęć praktycznych spełniających wymagania i normy w zakresie 
prowadzenia kursu operatora wózka widłowego,  
- organizację i pokrycie kosztu badań lekarskich wymaganych przepisami prawa 
do podjęcia kursu, 
- zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu (w tym zakupienie i przekazanie beneficjentom: notatnika, 
długopisu i skryptu/opracowania),  
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu i podczas dojazdu na kurs i 
powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
- wsparcie uczestników w formalnościach/procedurach niezbędnych do 
ukończenia kursu i przystąpienia do egzaminu zewnętrznego przed komisją UDT, 
- prowadzenie dokumentacji z realizacji kursu wg. wzorów Zamawiającego, w tym: 
listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, dziennika zajęć 
zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin, 
- przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych 
- zorganizowania egzaminu wewnętrznego oraz egzaminu zewnętrznego przed 
komisją UDT (egzamin jest opłacany przez zamawiającego)  
- zapewnienia opieki nad uczestnikami kursu, kontrolę frekwencji, stały kontakt 
telefoniczny, informowanie zamawiającego o nieobecnościach beneficjentów 
- wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu, 
- przekazania dokumentacji Zamawiającemu w celu kontroli realizacji projektu 
oraz archiwizacji, zgodnie z wytycznymi. 
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie nr 6 – Przeprowadzenie kursu OPERATORA KOPARKOŁADOWARKI   

Nazwa kursu/szkolenia: OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI 

Liczba uczestników: 15 uczniów (osoby pełnoletnie,I grupa po 10 osób, I grupa po 5 osób) 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby skierowanej na szkolenie w przypadku, gdy nie ma możliwości 
kontynuowania szkolenia przez tą osobę oraz zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób (nie więcej niż 1) 
skierowanych na szkolenie w przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że niemożliwym stanie się skierowanie kolejnej osoby 
na szkolenie. 

Termin realizacji: I grupa BS I st. Nr 1             luty - czerwiec  2020 r. 

I grupa Technikum nr 2       wrzesień - grudzień 2020 r. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany planowanego harmonogramu i wymaganej dyspozycyjności w 
porozumieniu z wybranym Wykonawcą. 

Liczba godzin: 134 godziny, w tym: 
52 godzin dydaktycznych/grupę – zajęcia teoretyczne 
82 godzin /grupę – zajęcia praktyczne 

Miejsce realizacji: Starachowice 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny kursu powinien obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne 
umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania 
zawodu operatora koparkoładowarki klasy III, w tym następujące zagadnienia: 
użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, BHP, podstawy 
elektrotechniki i hydrauliki, silniki spalinowe, budowa i użytkowanie koparko-
ładowarki, technologia robót oraz zajęcia praktyczne. 

Forma i częstotliwość 

zajęć: 

Zajęcia realizowane w dni robocze popołudniami, w dni wolne od zajęć 
lekcyjnych, w tym weekendy, ferie. 
Egzamin zewnętrzny powinien odbyć się: 
I grupa BS I st. Nr 1             do 19  czerwca  2020 r. 
I grupa Technikum nr 2        do 18  grudnia 2020 r. 

W cenę kursu należy 

wliczyć: 

- zapewnienie kadry prowadzącej kurs posiadającej odpowiednie doświadczenie, 
wiedzę i uprawnienia do prowadzenia kursu,  
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu wg wzorów otrzymanych od 
Zamawiającego, 
- przeprowadzenia szkolenia (teoretycznego i praktycznego) zgodnie z zakresem 
określonym w niniejszej charakterystyce, na terenie miasta Starachowice, 
- zapewnienie sali do realizacji zajęć teoretycznych wyposażonej w odpowiednie 
środki dydaktyczne, posiadającej swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych i 
niezbędnych środków czystości oraz oznaczenie miejsc realizacji szkolenia 
niezbędnymi logotypami, 
- zapewnienie koparkoładowarki, placu manewrowego/poligonu oraz innych 
urządzeń do prowadzenia zajęć praktycznych spełniających wymagania i normy w 
zakresie prowadzenia kursu operatora koparkoładowarki klasy III,  
- organizację i pokrycie kosztu badań lekarskich wymaganych przepisami prawa 
do podjęcia kursu, 
- zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu (w tym zakupienie i przekazanie beneficjentom: notatnika, 
długopisu i skryptu/opracowania),  
- zapewnienie poczęstunku dla uczestników kursu na zajęciach teoretycznych 
(soki, woda, drobne ciastka, paluszki), 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu i podczas dojazdu na kurs i 
powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
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- przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz wsparcie uczestników w 
formalnościach/procedurach niezbędnych do ukończenia kursu i przystąpienia do 
egzaminu zewnętrznego, 
- prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych i 
poczęstunku, dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar 
godzin, 
- przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 
- zorganizowania i opłacenie egzaminu zewnętrznego umożliwiającego uzyskanie 
świadectwa wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego oraz Książki Operatora Maszyn Roboczych,   
- zapewnienia opieki nad uczestnikami kursu, kontrolę frekwencji, stały kontakt 
telefoniczny, informowanie zamawiającego o nieobecnościach beneficjentów, 
- wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu, 
- przekazania dokumentacji Zamawiającemu w celu kontroli realizacji projektu 
oraz archiwizacji, zgodnie z wytycznymi, 
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 

Stosowanie aspektów 

społecznych: 

Przy podawaniu poczęstunku i korzystaniu z usług cateringowych Wykonawca 
zobowiązany jest do używania wyłącznie naczyń wielorazowych. Wymóg ten ma 
na celu ograniczenia stosowania naczyń jednorazowych z tworzyw sztucznych. 
Nie zastosowanie się Wykonawcy do powyższego wymogu wiąże się z 
nałożeniem kary określonej w umowie 

 

. 
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Zadanie 7 – Przeprowadzenie kursu MONTAŻ RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH 

Nazwa kursu/szkolenia: 
MONTAŻ RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH 

Liczba uczestników: 
10 uczniów (osoby pełnoletnie, 1 grupa) 

Termin realizacji: I grupa BS I st. Nr 1         luty - marzec  2020 r. 

Liczba godzin: 60 godzin/grupę, w tym: 
30 godz. teoria, 30 godz. praktyka 

Miejsce realizacji: Starachowice 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny obejmuje m.in. podstawowe zasady bezp. I higieny pracy, 
zasady bezpieczeństwa przy montażu, demontażu rusztowań oraz ich 
użytkowaniu; użytkowanie eksploatacyjne, budowa rusztowań budowlano-
montażowych metalowych, technologia montażu; zaj. praktyczne. 

Forma i częstotliwość 

zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne realizowane w dni robocze popołudniami, w dni 
wolne od zajęć lekcyjnych i/lub w weekendy  

W cenę kursu należy 

wliczyć: 

 

- zapewnienie kadry prowadzącej kurs posiadającej odpowiednie doświadczenie, 
wiedzę i uprawnienia do prowadzenia kursu,  
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu wg wzorów otrzymanych od 
Zamawiającego, 
- przeprowadzenia szkolenia (teoretycznego i praktycznego) zgodnie z zakresem 
określonym w niniejszej charakterystyce,  
- zapewnienie sali do realizacji zajęć teoretycznych wyposażonej w odpowiednie środki 
dydaktyczne, posiadającej swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych i niezbędnych 
środków czystości oraz oznaczenie miejsc realizacji szkolenia niezbędnymi logotypami, 
- zapewnienie rusztowań, placu treningowego/poligonu oraz innych urządzeń 
niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych spełniających wymagania i normy w 
zakresie prowadzenia kursu MONTAŻ RUSZTOWAŃ BUDOWLANYCH,  
- zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji programu 
kursu (w tym zakupienie i przekazanie uczestnikom: notatnika, długopisu i 
skryptu/podręcznika),  
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu i podczas dojazdu na kurs i powrotu z 
sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
- przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz wsparcie uczestników w 
formalnościach/procedurach niezbędnych do ukończenia kursu i przystąpienia do 
egzaminu zewnętrznego, 

- prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin, 
- przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 
- zorganizowania i opłacenie egzaminu zewnętrznego umożliwiającego uzyskanie 
świadectwa, uprawnień do wykonywania pracy montażysty rusztowań budowalano-
montażowych metalowych, stosowny wpis w książce operatora.,   
- zapewnienia opieki nad uczestnikami kursu, kontrolę frekwencji, stały kontakt 
telefoniczny, informowanie zamawiającego o nieobecnościach beneficjentów, 
- wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu, 
- przekazania dokumentacji Zamawiającemu w celu kontroli realizacji projektu oraz 
archiwizacji, zgodnie z wytycznymi, 
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 8 – Przeprowadzenie szkolenia WIZAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI DLA NAUCZYCIELI 

Nazwa kursu/szkolenia: 
WIZAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI  

Liczba uczestników: 
2 nauczycieli  

Termin realizacji: październik – grudzień 2020 r. 

Liczba godzin: 
32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe) 

Miejsce realizacji: Szkolenie wyjazdowe - do 180 km od STARACHOWIC 
Zamawiający opłaca transport i zakwaterowanie. 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny obejmuje m.in. podstawowe informacje o makijażu, 
kształty twarzy, analiza kolorystyczna, makijaż dzienny, typy urody, dobór 
odpowiednich kosmetyków. 
Stylizacja paznokci, budowa paznokcie, rodzaje stylizacji, manicure 
hybrydowy, przeciwskazania, zdobienie paznokci, brokaty, pieczątki, 
utwardzanie za pomocą odżywek. Stylizacja brwi, kształty brwi, regulacja, 
henna, dobór kosmetyków do malowania brwi. Makijaż okolicznościowy, 
makijaż ślubny, charakterystyka i dobór kolorystyki  

Forma i częstotliwość 

zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne realizowane w ciągu 4 dni roboczych, i/lub 
w dni wolne od zajęć lekcyjnych, i/lub w weekendy  

W cenę kursu należy 

wliczyć: 

 

- zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie w 
prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym kursu, 
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu wg wzorów otrzymanych 
od Zamawiającego oraz opracowanie materiałów szkoleniowych, 
-zapewnienie pomieszczeń do realizacji szkolenia oraz urządzeń i narzędzi 
(np. lampa UV) do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z 
programem kursu oraz spełniających normy i wymagania bezpieczeństwa i 
higieny, 
- opracowanie wzoru i przeprowadzenie przed rozpoczęciem zajęć pre-testu 
oraz po zakończeniu zajęć post-testu diagnozującego poziom nabytych 
kompetencji, 
- przeprowadzenie analizy wypełnionych przez uczestników projektu pre-
testów i post-testów, określenie poziomu nabytych kompetencji (przyrost 
wiedzy), 
- przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego (jeżeli program 
kursu będzie wymagał jego przeprowadzenie), 
- prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów 
szkoleniowych, dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i 
wymiar godzin, 
- wydanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia i nabyciu 
kompetencji z zakresu WIZAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI, 
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 9 – Przeprowadzenie KURSU BARMAŃSKIEGO I STOPNIA  

Nazwa kursu/szkolenia: 
KURS BARMAŃSKI I STOPNIA 

Liczba uczestników: 
20 uczniów (osoby pełnoletnie, 2 grupy po 10 osób) 

Termin realizacji: I grupa BS I st. Nr 1 – (10 osób) -  luty – marzec  2020 
I grupa Technikum nr 1 –  (10 osób) - luty – marzec   2020 

Liczba godzin: 
32 godziny dydaktyczne/grupę 

Miejsce realizacji: 
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w 
Starachowicach, ul. Szkolna 10 
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach, ul. 
Radomska 72 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny obejmuje m.in. wprowadzenie do zawodu barmana, 
organizacja pracy w barze, podstawy towaroznawstwa napojów, podział i 
charakterystyka napojów, techniki przygotowywania, miksowania, dekorowania i 
serwowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych.  

Forma i częstotliwość 

zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne z przewagą zajęć praktycznych, zrealizowane 
w dni robocze, i/lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych i/lub w soboty  

W cenę kursu należy 

wliczyć: 

 

- zapewnienie kadry prowadzącej kurs posiadającej odpowiednie 
doświadczenie, wiedzę i uprawnienia do prowadzenia kursu,  
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu wg wzorów otrzymanych 
od Zamawiającego, 
- przeprowadzenia szkolenia (teoretycznego i praktycznego) zgodnie z 
zakresem określonym w niniejszej charakterystyce,  
- zapewnienie urządzeń i sprzętu barowego oraz materiałów/produktów do 
prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z programem kursu,  
- zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej 
realizacji programu kursu (w tym zakupienie i przekazanie uczestnikom: 
notatnika, długopisu i skryptu/podręcznika),  
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu i podczas dojazdu na 
kurs i powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
- przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie Barman I stopnia, 
- prowadzenie dokumentacji z realizacji kursu zgonie z wymaganiamia 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów 
szkoleniowych, dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i 
wymiar godzin, 
- przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 
- wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu i nabyciu kwalifikacji 
w zawodzie Barman I stopnia, 
- przekazania dokumentacji Zamawiającemu w celu kontroli realizacji 
projektu oraz archiwizacji, zgodnie z wytycznymi, 
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 10 – Przeprowadzenie KURSU BARISTYCZNEGO I STOPNIA 

Nazwa kursu/szkolenia: KURS BARISTYCZNY I STOPNIA 

Liczba uczestników: 20 uczniów (2 grupy x 10 osób) 

Termin realizacji: 
I grupa BS I st. Nr 1  -   kwiecień - maj  2020 r. 
I grupa Technikum nr 1 -  marzec – maj 2020 r. 

Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych/grupę 

Miejsce realizacji: 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w 
Starachowicach, ul. Szkolna 10 
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach, ul. Radomska 
72 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny obejmuje m.in.: warsztat i techniki pracy baristy - podstawy 
teoretyczne; techniki przygotowania i metody parzenia kawy, praktyczne 
przygotowanie: espresso i innych rodzajów kaw, wykańczanie, podawanie i 
ozdabianie różnych rodzajów kaw, alternatywne rodzaje parzenia, użytkowanie  
i konserwacja sprzętu 

Forma i częstotliwość 

zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne z przewagą zajęć praktycznych, zrealizowane w 
ciągu 2 dni po 8 godzin dydaktycznych, w dni wolne od zajęć lekcyjnych i/lub w 
weekendy (soboty) 

W cenę kursu należy 

wliczyć: 

- zapewnienie kadry prowadzącej kurs posiadającej odpowiednie doświadczenie, 
wiedzę i uprawnienia do prowadzenia kursu,  
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu wg wzorów otrzymanych od 
Zamawiającego, 
- przeprowadzenia szkolenia (teoretycznego i praktycznego) zgodnie z zakresem 
określonym w niniejszej charakterystyce,  
- zapewnienie urządzeń i sprzętu baristycznego oraz materiałów/produktów do 
prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z programem kursu,  
- zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu (w tym zakupienie i przekazanie uczestnikom: notatnika, 
długopisu i skryptu/podręcznika),  
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu i podczas dojazdu na kurs i 
powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
-opracowanie wzoru i przeprowadzenie przed rozpoczęciem zajęć pre-testu oraz po 
zakończeniu zajęć post-testu diagnozującego poziom nabytych kompetencji, 
-przeprowadzenie analizy wypełnionych przez uczestników projektu pre-testów i post-
testów, określenie poziomu nabytych kompetencji (przyrost wiedzy), 
-przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego,  

- prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin, 
-wydanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu i nabyciu 
kompetencji/kwalifikacji baristycznych I stopnia  
-przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 11 - Przeprowadzenie KURSU BARISTYCZNEGO I i II STOPNIA DLA NAUCZYCIELI  

Nazwa kursu/szkolenia: KURS BARISTYCZNY I i II STOPNIA  

Liczba uczestników: 2 nauczycieli - kurs I i II stopnia 

Termin realizacji: luty - czerwiec 2020 r.  

Liczba godzin: Min. 40 godzin dydaktycznych/osoba   

Miejsce realizacji: Szkolenie wyjazdowe - do 180 km od STARACHOWIC 
Zamawiający opłaca transport i zakwaterowanie. 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny obejmuje m.in.: 
Kurs I stopnia – min. 16 godzin: 

1. Podstawy teoretyczne parzenia kawy. 
2. Praktyczne przygotowanie różnych rodzajów kaw espresso, classico, 

ristretto, lungo, doppio, american. 
3. Przygotowanie kaw mlecznych m.in. cafe latte i cafe latte machiato, 

espresso machisto. 
4. Kawy deserowe, z czekoladą, z alkoholem. 
5. Latte art. 

Kurs II stopnia –min. 24 godziny: 
1. Podstawowe informacje o kawie (kawy klasyczne, mieszanki, sprzęt w 

gastronomii, włoskie normy espresso i cappuccino). 
2. Dobór mleka, stopień schłodzenia, wzory lane z ręki, wzory rysowane 

sosem i szpikulcem. 
3. Czynniki parzenia kawy. 
4. Alternatywne metody parzenia kawy (m.in.  French Press, Mokka, Drip, 

Aeropress i inne). 
5. Warsztaty parzenia kawy. 
6. Czyszczenie ekspresu i konserwacja sprzętu. 

Forma i częstotliwość 
zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne z przewagą zająć praktycznych, zrealizowane 
w ciągu 5 dni roboczych i/lub w weekendy 

W cenę kursu należy 
wliczyć: 

-zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie w 
prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym kursu, 
-przygotowanie programu i harmonogramu kursu wg wzorów otrzymanych od 
Zamawiającego, 
- prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin, 
-zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu w tym min. notatnik, długopis, skrypt/podręcznik zawierający 
informacje przewidziane programem kursu, 
-zapewnienie sali, sprzętu baristycznego oraz materiałów/produktów do 
prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z programem kursu, 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu i podczas dojazdu na kurs i 
powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
-przeprowadzenie procesu walidacji, potwierdzające nabycie przez uczestników 
kompetencji/kwalifikacji zawodowych zgodnych ze Zintegrowanym Rejestrem 
Kwalifikacji Zawodowych 
-przeprowadzenie egzaminu końcowego,  
-wydanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu baristycznego I i II 
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stopnia 
-przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 

Zadanie 12 – Przeprowadzenie kursu UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE SEP DO 1KV  

Nazwa kursu: Kurs uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji (E) 
urządzeń, instalacji i sieci  
Realizowany  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci 

Liczba uczestników: 30 uczniów  (3 grupy po 10 osób) 

Termin realizacji: I grupa BS I st. Nr 1  -   marzec - maj  2020 r. 
I grupa Technikum nr 2 -  wrzesień - grudzień 2020 r. 
II grupa Technikum nr 2 -  styczeń – maj 2021 r. 

Liczba godzin: 40 godz. 

Miejsce realizacji: Grupa I Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w 
Starachowicach, ul. Szkolna 10 
Grupy I i II Technikum nr 2 miasto Starachowice preferowany teren Technikum 
nr2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach, ul.1 Maja 4 

Zakres tematyczny: 
 

Program kursu obejmuje m.in. budowa i działanie urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych; montaż urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych; 
zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych; 
bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach elektroenergetycznych; przepisy 
dodatkowe dla dozoru - instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego 
zagrożenia. Kurs zakończony egzaminem na uprawnienia SEP do 1kV w zakresie 
eksploatacji (grupa G1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne 
wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną). 

Forma i częstotliwość 
zajęć: 

40 godzin - 6 dni szkoleniowych (po 6-7 godz. dydaktycznych), realizowane w dni 
wolne od zajęć lekcyjnych i/lub w weekendy (soboty) 

W cenę kursu należy 
wliczyć: 

- zapewnienie kadry prowadzącej kurs posiadającej odpowiednie doświadczenie, 
wiedzę i uprawnienia do prowadzenia kursu,  
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu wg wzorów otrzymanych od 
Zamawiającego, 
- zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu (w tym zakupienie i przekazanie uczestnikom: notatnika, 
długopisu i skryptu/podręcznika),  
- zapewnienie dla grupy I i II Technikum nr 2  pomieszczeń do realizacji szkolenia 
oraz urządzeń i narzędzi do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym 
z programem kursu oraz spełniających normy i wymagania bezpieczeństwa i 
higieny, 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu i podczas dojazdu na kurs i 
powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
- przeprowadzenie wewnętrznego sprawdzianu wiedzy  
-prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin, 
- przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 
- zorganizowania i opłacenie egzaminu zewnętrznego umożliwiającego uzyskanie 
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kwalifikacji SEP do 1 kV w zakresie eksploatacji, 
- zapewnienia opieki nad uczestnikami kursu, kontrolę frekwencji, stały kontakt 
telefoniczny, informowanie zamawiającego o nieobecnościach beneficjentów, 
- wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu, 
- przekazania dokumentacji Zamawiającemu w celu kontroli realizacji projektu 
oraz archiwizacji, zgodnie z wytycznymi, 

a) - przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 13 – Przeprowadzenie kursu OPERATOR PROGRAMISTA CNC dla NAUCZYCIELI 

Nazwa kursu/szkolenia: OPERATOR PROGRAMISTA CNC 

Liczba uczestników: 2 nauczycieli  

Termin realizacji: luty - maj 2020 r.  

Liczba godzin: Min. 50 godzin/osoba   

Miejsce realizacji: 
Szkolenie wyjazdowe - do 350 km od STARACHOWIC 
Zamawiający opłaca transport. 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. zagadnienia: 
-budowa i działanie obrabiarek CNC,  
-podstawy technologii obróbki i programowania obrabiarek,  
- pisanie programów wybranych detali z wykorzystaniem symulatora (toczenie, 
frezowanie) 
-przygotowanie do obróbki oraz diagnostyka procesu skrawania, 
- ustawianie narzędzi 
-zajęcia praktyczne na symulatorze i obrabiarce CNC. 

Forma i częstotliwość 
zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne z przewagą zajęć praktycznych zrealizowane w 
ciągu 5 dni szkoleniowych w dni robocze i/lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych, 
i/lub w weekendy. 

W cenę kursu należy 
wliczyć: 

b) - zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie w 
prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym kursu, 
- opracowanie programu i harmonogramu wg wytycznych Zamawiającego   

c) - zapewnienie sali do realizacji zajęć teoretycznych, wyposażonej w odpowiednie 
środki dydaktyczne (np. ławki, krzesła, tablica/flipchart, rzutnik, ekran), 

d) - zapewnienie sali do zajęć praktycznych, wyposażonej w tokarkę, frezarkę 
(sterowanie MACH 3) oraz urządzenia i komputery umożliwiające właściwą 
realizację programu kształcenia w tym pisanie programów w standardzie ISO 
(DIN 66025) 

e) - zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu, w tym min. notatnik, długopis, skrypt/podręcznik zawierający 
informacje przewidziane programem kursu, programy symulacyjne, prezentacje 
multimedialne na pamięciach przenośnych (pendrive) 

f) - zapewnienie odzieży roboczej,  
g) - sfinansowanie badań lekarskich, o ile są wymagane przepisami prawa 

- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu i podczas dojazdu na kurs i 
powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 

h) – zapewnienie dla uczestników noclegu na czas realizacji kursu w internacie, 
hotelu lub pensjonacie o standardzie odpowiadającym minimum dwóm 
gwiazdkom oraz wyżywienia.  

i) - prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin 

j) - przeprowadzenie procesu walidacji, potwierdzające nabycie przez uczestników 
kompetencji/kwalifikacji zawodowych zgodnych ze Zintegrowanym Rejestrem 
Kwalifikacji Zawodowych 

k) - przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, 
l) - wydanie certyfikatu o ukończeniu kursu i nabyciu kompetencji z zakresu 

OPERATOR PROGRAMISTA CNC 
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m) - przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
Stosowanie aspektów 

społecznych: 

Przy podawaniu wyżywienia i korzystaniu z usług cateringowych Wykonawca 
zobowiązany jest do używania wyłącznie naczyń wielorazowych. Wymóg ten ma 
na celu ograniczenia stosowania naczyń jednorazowych z tworzyw sztucznych. 
Nie zastosowanie się Wykonawcy do powyższego wymogu wiąże się z 
nałożeniem kary określonej w umowie 
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Zadanie 14 – Przeprowadzenie szkolenia STRZYŻENIE I KOLORYZACJA WŁOSÓW dla nauczycieli 

Nazwa kursu/szkolenia: STRZYŻENIE I KOLORYZACJA WŁOSÓW 

Liczba uczestników: 2 nauczycieli 

Termin realizacji: luty – czerwiec 2020 r. 

Liczba godzin: min. 32 godz./osobę 

Miejsce realizacji: 
Szkolenie wyjazdowe - do 180 km od STARACHOWIC 
Zamawiający opłaca transport i zakwaterowanie. 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. zagadnienia: nowe trendy w strzyżeniu, 
kąty strzyżenia, linie prowadzące, kryteria doboru fryzury, zasady i techniki 
koloryzacji, dekoloryzacja, rozjaśnianie, tonowanie włosów. 

Forma i częstotliwość 
zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne z przewagą zajęć praktycznych zrealizowane w 
ciągu 4 dni szkoleniowych w dni robocze i/lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych 
i/lub w weekendy. 

W cenę kursu należy 
wliczyć: 

- zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie w 
prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym kursu, 
- opracowanie programu i harmonogramu wg wytycznych Zamawiającego   

a) - zapewnienie sali do realizacji zajęć teoretycznych, wyposażonej w odpowiednie 
środki dydaktyczne (np. ławki, krzesła, tablica/flipchart, rzutnik, ekran), 

b) - zapewnienie sali do zajęć praktycznych, wyposażonej w narzędzia oraz 
urządzenia umożliwiające właściwą realizację programu kształcenia, 

c) - zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu, w tym min. notatnik, długopis, skrypt/podręcznik, 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu, pobytu oraz podczas dojazdu 
na kurs i powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
- prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin 
- przeprowadzenie procesu walidacji, potwierdzające nabycie przez uczestników 
kompetencji/kwalifikacji zawodowych zgodnych ze Zintegrowanym Rejestrem 
Kwalifikacji Zawodowych 
- wydanie certyfikatu o ukończeniu kursu i nabyciu kompetencji z zakresu 
STRZYŻENIE I KOLORYZACJA WŁOSÓW  
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 15 – Przeprowadzenie KURSU CUKIERNICZEGO 

Nazwa kursu/szkolenia: KURS CUKIERNICZY 

Liczba uczestników: 10 uczniów (1 grupa - 10 osób) 

Termin realizacji: I grupa    luty – marzec 2020 r. 

Liczba godzin: 32 godz. dydaktyczne 

Miejsce realizacji: 
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach, 
ul. Radomska 72 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. zagadnienia: podst. sprzęt cukierniczy i 
jego zastosowanie, ciasta kruche, biszkoptowe, tarty, dekoracje, torty, 
podstawowe masy i kremy, ciasteczka bankietowe itp. 

Forma i częstotliwość 
zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne z przewagą zajęć praktycznych zrealizowane w 
dni robocze i/lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych i/lub w weekendy. 

W cenę kursu należy 
wliczyć: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie w 
prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym kursu, 
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu w uzgodnieniu z Zamawiającym 
oraz opracowanie materiałów szkoleniowych, 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu oraz podczas dojazdu na kurs 
i powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
- zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu, w tym min. notatnik, długopis, skrypt/podręcznik, 
-zapewnienie urządzeń, narzędzi oraz materiałów do prowadzenia zajęć 
praktycznych w zakresie zgodnym z programem kursu oraz spełniających normy i 
wymagania bezpieczeństwa i higieny, 
- opracowanie wzoru i przeprowadzenie przed rozpoczęciem zajęć pre-testu oraz 
po zakończeniu zajęć post-testu diagnozującego poziom nabytych kompetencji  
- przeprowadzenie analizy wypełnionych przez uczestników projektu pre-testów i 
post-testów, określenie poziomu nabytych kompetencji (przyrost wiedzy) 
- przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego (jeżeli program kursu 
będzie wymagał jego przeprowadzenie), 
- nadzór nad grupą w trakcie realizacji zajęć w tym informowanie przedstawiciela 
Zamawiającego o frekwencji,  
- prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin 
- wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu i nabyciu kompetencji z 
zakresu Kursu cukierniczego, 

a) - przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 16 – Przeprowadzenie KURSU DEKORACJI STOŁÓW - DOCOUPAGE 

Nazwa kursu/szkolenia: KURS DEKORACJI STOŁÓW - DOCOUPAGE 

Liczba uczestników: 15 uczniów (1 grupa - 15 osób) 

Termin realizacji: I grupa            październik-grudzień 2020 r. 

Liczba godzin: 32 godz. dydaktyczne 

Miejsce realizacji: 
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach, ul. 
Radomska 72 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. rodzaje przyjęć, zastawa stołowa, szkło 
do napojów, sztućce, sposoby dekoracji stołów na wybrane okazje w zależności 
od pory roku, ćwiczenia praktyczne itp. 

Forma i częstotliwość 
zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne z przewagą zajęć praktycznych zrealizowane 
w dni robocze i/lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych i/lub w weekendy. 

W cenę kursu należy 
wliczyć: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie w 
prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym kursu, 
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu w uzgodnieniu z 
Zamawiającym oraz opracowanie materiałów szkoleniowych, 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu oraz podczas dojazdu na 
kurs i powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
- zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu, w tym min. notatnik, długopis, skrypt/podręcznik, 
-zapewnienie urządzeń, narzędzi oraz materiałów do prowadzenia zajęć 
praktycznych w zakresie zgodnym z programem kursu oraz spełniających normy 
i wymagania bezpieczeństwa i higieny, 
- opracowanie wzoru i przeprowadzenie przed rozpoczęciem zajęć pre-testu 
oraz po zakończeniu zajęć post-testu diagnozującego poziom nabytych 
kompetencji  
- przeprowadzenie analizy wypełnionych przez uczestników projektu pre-testów i 
post-testów, określenie poziomu nabytych kompetencji (przyrost wiedzy) 
- przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego (jeżeli program 
kursu będzie wymagał jego przeprowadzenie), 
- nadzór nad grupą w trakcie realizacji zajęć w tym informowanie 
przedstawiciela Zamawiającego o frekwencji,  
- prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin,  
- wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu i nabyciu kompetencji  
DEKORACJI STOŁÓW - DOCOUPAGE, 
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 17 – Przeprowadzenie KURSU CARVINGU 

Nazwa kursu/szkolenia: KURS CARVINGU 

Liczba uczestników: 10 uczniów (1 grupa - 10 osób) 

Termin realizacji: I grupa            marzec-czerwiec 2020 r. 

Liczba godzin: 32 godz. dydaktyczne 

Miejsce realizacji: 
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach, 
ul. Radomska 72 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. zarys historii carvingu, prezentacja 
sprzętu, omówienie zasad i style carvingu, podstawowe cięcia i techniki, 
wykorzystanie sezonowych warzyw i owoców w dekorowaniu, sposoby 
przechowywania wyrzeźbionych dekoracji, ćwiczenia praktyczne itp. 

Forma i częstotliwość 
zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne z przewagą zajęć praktycznych zrealizowane 
w dni robocze i/lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych i/lub w weekendy. 

W cenę kursu należy 
wliczyć: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie w 
prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym kursu, 
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu w uzgodnieniu z 
Zamawiającym oraz opracowanie materiałów szkoleniowych, 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu oraz podczas dojazdu na 
kurs i powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
- zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu, w tym min. notatnik, długopis, skrypt/podręcznik, 
-zapewnienie urządzeń, narzędzi oraz materiałów (w tym warzyw, owoców) do 
prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z programem kursu oraz 
spełniających normy i wymagania bezpieczeństwa i higieny, 
- opracowanie wzoru i przeprowadzenie przed rozpoczęciem zajęć pre-testu 
oraz po zakończeniu zajęć post-testu diagnozującego poziom nabytych 
kompetencji  
- przeprowadzenie analizy wypełnionych przez uczestników projektu pre-testów i 
post-testów, określenie poziomu nabytych kompetencji (przyrost wiedzy) 
- przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego (jeżeli program 
kursu będzie wymagał jego przeprowadzenie), 
- nadzór nad grupą w trakcie realizacji zajęć w tym informowanie 
przedstawiciela Zamawiającego o frekwencji,  
- prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin, 
- wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu i nabyciu kompetencji z 
zakresu  CARVINGU 
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 18 – Przeprowadzenie KURSU CARVINGU dla nauczycieli 

Nazwa kursu/szkolenia: KURS CARVINGU  

Liczba uczestników: 2 nauczycieli 

Termin realizacji: styczeń - czerwiec 2021 r. 

Liczba godzin: 30 godz. dydaktycznych 

Miejsce realizacji: 
Szkolenie wyjazdowe - do 180 km od STARACHOWIC 
Zamawiający opłaca transport i zakwaterowanie. 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. zarys historii carvingu, prezentacja 
sprzętu, omówienie zasad i style carvingu, podstawowe cięcia i techniki, 
wykorzystanie sezonowych warzyw i owoców w dekorowaniu, sposoby 
przechowywania wyrzeźbionych dekoracji, ćwiczenia praktyczne itp. 

Forma i częstotliwość 
zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne z przewagą zajęć praktycznych zrealizowane 
w dni robocze i/lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych i/lub w weekendy. 

W cenę kursu należy 
wliczyć: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-opracowanie programu i harmonogramu wg wytycznych Zamawiającego   
-zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę  
i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym 
kursu, 
-zapewnienie sali do realizacji zajęć teoretycznych, wyposażonej w odpowiednie 
środki dydaktyczne (np. ławki, krzesła, tablica/flipchart, rzutnik, ekran), 
-zapewnienie sali do zajęć praktycznych, wyposażonej w niezbędny sprzęt 
- zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu, w tym min. notatnik, długopis, skrypt/podręcznik, 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu, pobytu oraz podczas 
dojazdu na kurs i powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
-przeprowadzenie procesu walidacji, potwierdzające nabycie przez uczestników 
kompetencji/kwalifikacji zawodowych zgodnych ze Zintegrowanym Rejestrem 
Kwalifikacji Zawodowych 

b) -przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, 
-opracowanie wzoru i przeprowadzenie przed rozpoczęciem zajęć pre-testu oraz 
po zakończeniu zajęć post-testu diagnozującego poziom nabytych kompetencji, 
-przeprowadzenie analizy wypełnionych przez uczestników projektu pre-testów i 
post-testów, określenie poziomu nabytych kompetencji (przyrost wiedzy), 
- prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin 

c) -wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu Kursu carvingu 
-przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 19 – Przeprowadzenie KURSU KELNERSKI II STOPNIA dla nauczycieli 

Nazwa kursu/szkolenia: KURS KELNERSKI II STOPNIA 

Liczba uczestników: 4 nauczycieli 

Termin realizacji: luty - maj 2020 r. 

Liczba godzin: 32 godz. dydaktyczne 

Miejsce realizacji: 
Szkolenie wyjazdowe - do 180 km od STARACHOWIC 
Zamawiający opłaca transport i zakwaterowanie. 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. rola i zadania menagera/kierownika sali, 
profesjonalna postawa kelnera, zasady funkcjonowania restauracji, bielizna 
stołowa, obsługa gości, zasady organizacji imprez zbiorowych, bufety, room 
service, kuchnie świata podstawy, typologia i serwis win, podstawy sztuki 
barmańskiej i baristycznej, ćwiczenia praktyczne itp. 

Forma i częstotliwość 
zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne z przewagą zajęć praktycznych zrealizowane w 
dni robocze i/lub w dni wolne od zajęć lekcyjnych i/lub w weekendy. 

W cenę kursu należy 
wliczyć: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-opracowanie programu i harmonogramu wg wytycznych Zamawiającego   
-zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę  
i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym 
kursu, 
-zapewnienie sali do realizacji zajęć teoretycznych, wyposażonej w odpowiednie 
środki dydaktyczne (np. ławki, krzesła, tablica/flipchart, rzutnik, ekran), 
-zapewnienie sali do zajęć praktycznych, wyposażonej w niezbędny sprzęt 
- zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu, w tym min. notatnik, długopis, skrypt/podręcznik, 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu, pobytu oraz podczas dojazdu 
na kurs i powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
-przeprowadzenie procesu walidacji, potwierdzające nabycie przez uczestników 
kompetencji/kwalifikacji zawodowych zgodnych ze Zintegrowanym Rejestrem 
Kwalifikacji Zawodowych 

d) -przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, 
-opracowanie wzoru i przeprowadzenie przed rozpoczęciem zajęć pre-testu oraz 
po zakończeniu zajęć post-testu diagnozującego poziom nabytych kompetencji, 
-przeprowadzenie analizy wypełnionych przez uczestników projektu pre-testów i 
post-testów, określenie poziomu nabytych kompetencji (przyrost wiedzy), 
prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin, 

e) -wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu Kursu kelnerskiego II stopnia, 
-przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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ZADANIE 20 - Przeprowadzenie KURSU DRUKU 3D 

Nazwa kursu/szkolenia: 
KURS DRUKU 3D 

Liczba uczestników: 30 uczniów (3 grupy po 10 osób) 

Termin realizacji: 
I grupa – luty – kwiecień 2020 
II grupa – październik – grudzień 2020 
III grupa – luty – kwiecień  2021 

Liczba godzin: 16 godzin/grupę 

Miejsce realizacji: Starachowice. Preferowane miejsce Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych 

nr 2 w Starachowicach, ul.1 Maja 4 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny obejmuje m.in. historia druku 3d, technologia druku, 
modelowanie do druku, sterowanie drukarką 3D, tworzywa i materiały do druku 
3D, prototypy i modele urządzeń, stworzenie i przygotowanie modelu do druku, 
obsługa programu sterującego drukarką 3D. 

Forma i częstotliwość 

zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne zrealizowane w ciągu 2 dni szkoleniowych po 8 
godz./dzień, zajęcia realizowane w dni wolne od zajęć lekcyjnych i/lub w 
weekendy. 

W cenę kursu należy 

wliczyć: 

 

- zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie w 
prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym kursu, 
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu w uzgodnieniu z Zamawiającym 
oraz opracowanie materiałów szkoleniowych, 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu oraz podczas dojazdu na kurs 
i powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
- zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu, w tym min. notatnik, długopis, skrypt/podręcznik, 
-zapewnienie sali do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, wyposażonej w 
odpowiednie środki dydaktyczne (np. ławki, krzesła, tablica/flipchart, rzutnik, ekran), 

-zapewnienie urządzeń, narzędzi oraz materiałów (w tym filamentów) do 
prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z programem kursu oraz 
spełniających normy i wymagania bezpieczeństwa i higieny, 
- opracowanie wzoru i przeprowadzenie przed rozpoczęciem zajęć pre-testu oraz 
po zakończeniu zajęć post-testu diagnozującego poziom nabytych kompetencji  
- przeprowadzenie analizy wypełnionych przez uczestników projektu pre-testów i 
post-testów, określenie poziomu nabytych kompetencji (przyrost wiedzy) 
- przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego (jeżeli program kursu 
będzie wymagał jego przeprowadzenie), 
- nadzór nad grupą w trakcie realizacji zajęć w tym informowanie przedstawiciela 
Zamawiającego o frekwencji,  
- prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin, 
- wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu i nabyciu kompetencji z 
zakresu  DRUKU 3D 
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 21 – Przeprowadzenie KURSU OBSŁUGI OBRABIAREK CNC  

Nazwa kursu/szkolenia: Kurs obsługi obrabiarek CNC 

Liczba uczestników: 20 uczniów (2 grupy po 10 osób) 

Termin realizacji: 
I grupa – (10 osób)    luty-maj 2020 r. 
II grupa – (10 osób)   luty-maj 2021 r. 

Liczba godzin: min. 65 godz. dydaktycznych / grupę  

Miejsce realizacji: Starachowice 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. zagadnienia: 
-budowa i działanie obrabiarek CNC,  
-podstawy technologii obróbki i programowania obrabiarek,  
-zarządzanie programami, 
-przygotowanie do obróbki oraz diagnostyka procesu skrawania, 
- ustawianie narzędzi 
-zajęcia praktyczne na symulatorze i obrabiarce CNC. 

Forma i częstotliwość 
zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne z przewagą zajęć praktycznych zrealizowane w 
ciągu 9 dni szkoleniowych po 7- 8 godz. dydaktycznych, w dni wolne od zajęć 
lekcyjnych i/lub w weekendy. 

W cenę kursu należy 
wliczyć: 

-zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu 
zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym kursu, 
-opracowanie programu i harmonogramu wg wytycznych Zamawiającego   
-zapewnienie sali do realizacji zajęć teoretycznych, wyposażonej w odpowiednie 
środki dydaktyczne (np. ławki, krzesła, tablica/flipchart, rzutnik, ekran), 

a) -zapewnienie sali do zajęć praktycznych, wyposażonej w maszyny i urządzenia CNC 
(min. 1 maszyna CNC – co najmniej 3-osiowa, 1 stanowisko komputerowe/1 
uczestnika), 

b) -zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu, w tym min. notatnik, długopis, skrypt/podręcznik zawierający 
informacje przewidziane programem kursu,  

c) -zapewnienie odzieży roboczej,  
d) -sfinansowanie badań lekarskich, o ile są wymagane przepisami prawa 

- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu, pobytu oraz podczas dojazdu 
na kurs i powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
-przeprowadzenie procesu walidacji, potwierdzające nabycie przez uczestników 
kompetencji/kwalifikacji zawodowych zgodnych ze Zintegrowanym Rejestrem 
Kwalifikacji Zawodowych 

e) -przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, 

f) - prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
listy odbioru ubrań roboczych, dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć 
edukacyjnych i wymiar godzin, 

g) -wydanie zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu i nabyciu kompetencji z 
zakresu obsługi obrabiarek CNC 

h) -przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 22 – Przeprowadzenie KURSU AutoCAD i AutoCAD Electrical 

Nazwa kursu: 
Grupy I Obsługa programu AutoCAD 
Grupy II Obsługa programu AutoCAD 
Grupy III Obsługa programu AutoCAD Electrical 

Liczba uczestników: 30 uczniów (3 grupy po 10 osób) 

Termin realizacji: 
I grupa – (10 osób) luty – maj 2020 r. 
II grupa – (10 osób) luty – maj 2021 r. 
III grupa – (10 osób) październik – grudzień 2020 r. 

Liczba godzin: 30 godz. dydaktycznych/grupę 

Miejsce realizacji: 
Starachowice. Preferowane miejsce Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych 

nr 2 w Starachowicach, ul.1 Maja 4 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny dla grup I-II Obsługa programu AutoCAD powinien obejmować 
m.in.: wprowadzenie do programu AutoCad, podstawy rysowania obiektów, edycja i 
modyfikacja obiektów, warstwy, bloki, wymiarowanie rysunku, śledzenie, teksty, 
drukowanie rysunku, dodatkowe narzędzia. 
Zakres tematyczny dla grupy III Obsługa programu AutoCAD Electrical obejmuje 
m.in.: wprowadzenie do programu AutoCAD Electrical, tworzenie schematów 
elektrycznych, elementy, edytowanie schematów elektrycznych, tworzenie 
schematów montażowych, sterowniki PLC podstawy rysowania obiektów i 
schematów elektrycznych, edycja i modyfikacja obiektów i schematów 
elektrycznych, wymiarowanie rysunku, drukowanie rysunku. 

Forma i częstotliwość 

zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne zrealizowane w ciągu 4 dni szkoleniowych po 7-8 
godz. dydaktycznych/dzień, zajęcia realizowane w dni wolne od zajęć lekcyjnych 
i/lub w weekendy. 

W cenę kursu należy 

wliczyć: 

- zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie w 
prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym kursu, 
- opracowanie programu i harmonogramu wg wytycznych Zamawiającego   

a) - zapewnienie sali do realizacji zajęć wyposażonej w odpowiednie środki 
dydaktyczne (np. ławki, krzesła, tablica/flipchart, rzutnik, ekran) oraz komputery z 
zainstalowanym programem AutoCAD oraz AutoCAD Electrical dla każdego 
uczestnika, 

b) - zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
programu kursu, w tym min. notatnik, długopis, skrypt/podręcznik zawierający 
informacje przewidziane programem kursu, prezentacje multimedialne na 
pamięciach przenośnych (pendrive) 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu i podczas dojazdu na kurs i 
powrotu z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
- przeprowadzenie procesu walidacji, potwierdzające nabycie przez uczestników 
kompetencji/kwalifikacji zawodowych zgodnych ze Zintegrowanym Rejestrem 
Kwalifikacji Zawodowych, 

c) - przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, 
d) - prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 

Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin 
- wydanie certyfikatu o ukończeniu kursu i nabyciu kompetencji z zakresu  
odpowiednio Obsługi programu AutoCAD / Obsługa programu AutoCAD Electrical 
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

Zadanie 23 – Przeprowadzenie szkolenia OBSŁUGA ŚCIEŻKI DIAGNOSTYCZNEJ 

Nazwa 

kursu/szkolenia: OBSŁUGA ŚCIEŻKI DIAGNOSTYCZNEJ 

Liczba uczestników: 
20 uczniów (2 grupy po 10 osób) + opiekun każdej grupy 

Termin realizacji: I grupa – marzec  2020 
II grupa – październik   2020 

Liczba godzin: 
8 godzin dydaktycznych/grupę 

Miejsce realizacji: Szkolenie wyjazdowe - do 190 km od STARACHOWIC 
Zamawiający zapewnia transport zbiorowy. 

Zakres tematyczny: Zakres tematyczny obejmuje m.in. teoria: sprawność hamulców i skuteczności 
drgań amortyzatorów przed pomiarem, obsługa urządzeń do pomiaru skuteczności 
drgań amortyzatorów i pomiaru sprawności hamulców; praktyka: min. pomiar 
skuteczności tłumienia drgań amortyzatorów, pomiar skuteczności działania 
hamulców. 

Forma i częstotliwość 

zajęć: 

Zajęcia teoretyczno – praktyczne, zrealizowane w ciągu 8 godzin dydaktycznych, w 
dni robocze, w dni wolne od zajęć lekcyjnych i/lub w soboty 

W cenę kursu należy 

wliczyć: 

 

- zapewnienie trenera/trenerów posiadających wiedzę i doświadczenie 
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematycznym szkolenia, 
- przygotowanie programu i harmonogramu kursu wg wzorów otrzymanych od 
Zamawiającego oraz opracowanie materiałów szkoleniowych, 
- zapewnienie i przekazanie uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych w 
tym m.in. notatnika, długopisu, skryptu /prezentacji, 
- opracowanie wzoru i przeprowadzenie przed rozpoczęciem zajęć pre-testu oraz 
po zakończeniu zajęć post-testu diagnozującego poziom nabytych kompetencji  
- przeprowadzenie analizy wypełnionych przez uczestników projektu pre-testów i 
post-testów, określenie poziomu nabytych kompetencji (przyrost wiedzy) 
- przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego (jeżeli program kursu 
będzie wymagał jego przeprowadzenie),  
- prowadzenie dokumentacji z realizacji szkolenia zgonie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym: listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych, 
dziennika zajęć zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin, 
- zapewnienie sali do realizacji zajęć wyposażonej w odpowiednie środki 
dydaktyczne do zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia OBSŁUGA ŚCIEŻKI 
DIAGNOSTYCZNEJ posiadającej swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych i 
niezbędnych środków czystości oraz oznaczenia miejsc realizacji szkolenia 
niezbędnymi logotypami, 
- ubezpieczenie NNW uczestników w trakcie kursu, pobytu oraz podczas dojazdu 
na kurs i powrotu do Starachowic z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 20 tys. zł, 
- wydanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia i nabyciu kompetencji 
z zakresu OBSŁUGA ŚCIEŻKI DIAGNOSTYCZNEJ  
- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 

 
 


