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Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia  

Zadanie 1 – KURS OPERATOR-PROGRAMISTA CNC 

Nazwa kursu/szkolenia: OPERATOR PROGRAMISTA CNC 

Liczba uczestników: 2 nauczycieli  

Termin realizacji: listopad 2020 r. - marzec 2021 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: 

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

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

c) - zapewnienie sali do zajęć praktycznych, wyposażonej w tokarkę i frezarkę CNC 
(sterowanie odpowiednio Fanuc 0i oraz Sinumerik lub równoważne) oraz urządzenia i 
komputery umożliwiające właściwą realizację programu kształcenia  

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

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

f) – zapewnienie dla uczestników noclegu na czas realizacji kursu w internacie, hotelu 
lub pensjonacie o standardzie odpowiadającym minimum dwóm gwiazdkom oraz 
wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja)  

g) - 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 

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

i) - wydanie certyfikatu o ukończeniu kursu i nabyciu kompetencji z zakresu 
OPERATOR PROGRAMISTA CNC 
- wydaniem certyfikatu SIEMENS lub równoważnego wydawanego przez niezależną 

instytucję walidującą z zakresu obsługi i programowania CNC 
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Zadanie 2  

a) KURS KELNERSKI II STOPNIA 

Nazwa kursu/szkolenia: KURS KELNERSKI II STOPNIA 

Liczba uczestników: 4 nauczycieli 

Termin realizacji: listopad 2020 r. - marzec 2021 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 

a) -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, 

b) - zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu Kursu kelnerskiego II stopnia wydane 

przez organizację branżową lub niezależną instytucję walidującą, 
c) -przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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b) KURS CARVINGU 

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 

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 
- zaświadczenie/certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji zawodowych w 
obszarze Carvingu, wydany przez organizację branżową lub niezależną 
instytucję walidującą  
-przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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c) KURS BARISTYCZNY I i II STOPNIA  

Nazwa kursu/szkolenia: KURS BARISTYCZNY I i II STOPNIA  

Liczba uczestników: 2 nauczycieli - kurs I i II stopnia 

Termin realizacji: listopad 2020 r. - marzec 2021 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 
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu baristycznego I i II stopnia wydany 
przez organizację branżową lub niezależną instytucję walidującą 
-przekazanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z zajęć. 
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Zadanie 3 

a) STRZYŻENIE I KOLORYZACJA WŁOSÓW  

Nazwa kursu/szkolenia: STRZYŻENIE I KOLORYZACJA WŁOSÓW DLA NAUCZYCIELI 

Liczba uczestników: 2 nauczycieli 

Termin realizacji: listopad 2020 r. – marzec 2021 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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b) WIZAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI 

Nazwa kursu/szkolenia: 
WIZAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI  

Liczba uczestników: 
2 nauczycieli  

Termin realizacji: listopad 2020 r. – marzec 2021 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. 

 


