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Załącznik do Ogłoszenia 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 

ROZDZIAŁ I. FORMA OFERTY 

1. Na ofertę składają się: wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do Instrukcji oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, 

załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem IV Instrukcji. 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami Instrukcji. 

3. Oferta musi być sporządzona na piśmie, czytelnie, w języku polskim. 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika 

ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 

5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których 

Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę na całość lub poszczególne części. 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną 

ilość części zamówienia. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób: Gmina 

Miasto Szczecin – Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115, 

70-760 Szczecin, pok. nr 31 (Sekretariat), „oferta na zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych 

w projekcie: Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”. 
10. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt. 9, Zamawiający nie będzie 

ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. 

11. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania 

ofert. 

12. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 

ROZDZIAŁ II. OFERTY WSPÓLNE 

1. Wykonawcy mogą składać oferty wspólne. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia 

Umowy. 

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 2 należy dołączyć do oferty. 

4. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika. 

5. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia został określony w Rozdziale IV Instrukcji. 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia 

i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 1 – 5. 
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7. Przed podpisaniem Umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli 

obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację 

zamówienia. 

ROZDZIAŁ III. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może jako tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzec ceny 

oferty oraz innych elementów, które będą stanowiły treść zawartej Umowy, ponieważ zawarta Umowa 

będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 

2. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje 

stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zmianami)”. 

3. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 

udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 

ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. WYMAGANE W OFERCIE 

DOKUMENTY 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

a) posiada uprawnienia do realizacji kursu inseminacji bydła na podstawie Ustawy Ministra 

Właściwego ds. Rolnictwa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodu zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921).*- dotyczy części III zamówienia. 

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden 

z Wykonawców w całości. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe 

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
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 dla części I 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie 

minimum 2 usługi, z których każda polegała na organizacji trwającego co najmniej 90 godzin 

szkolenia/kursu dla grupy co najmniej 10 osób z zakresu florystycznego podstawowego. 

W przypadku składania oferty wspólnej warunek ma spełnić co najmniej jeden z Wykonawców 

w całości. 

 dla części II 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie 

minimum 2 usługi, z których każda polegała na organizacji trwającego co najmniej 10 godzin 

szkolenia/kursu dla grupy co najmniej 10 osób z zakresu carvingu – sztuki rzeźbienia 

w owocach i warzywach. 

W przypadku składania oferty wspólnej warunek ma spełnić co najmniej jeden z Wykonawców 

w całości. 

 dla części III 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie 

minimum 2 usługi, z których każda polegała na organizacji trwającego co najmniej 40 godzin 

szkolenia/kursu dla grupy co najmniej 10 osób z zakresu inseminacji bydła. 

W przypadku składania oferty wspólnej warunek ma spełnić co najmniej jeden z Wykonawców 

w całości. 

 dla części IV 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie 

minimum 2 usługi, z których każda polegała na organizacji trwającego co najmniej 50 godzin 

szkolenia/kursu dla grupy co najmniej 10 osób z zakresu języka obcego zawodowego - 

angielskiego. 

W przypadku składania oferty wspólnej warunek ma spełnić co najmniej jeden z Wykonawców 

w całości. 

 dla części V 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie 

minimum 2 usługi, z których każda polegała na organizacji trwającego co najmniej 50 godzin 

szkolenia/kursu dla grupy co najmniej 10 osób z zakresu języka obcego zawodowego - 

niemieckiego. 

W przypadku składania oferty wspólnej warunek ma spełnić co najmniej jeden z Wykonawców 

w całości. 

 dla części VI 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co 

najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia (indywidualnego lub 

grupowego) z zakresu komputerowego wspomagania rysunku technicznego oraz projektowania 

graficznego trwającego co najmniej 90 godzin. 

W przypadku składania oferty wspólnej warunek ma spełnić co najmniej jeden z Wykonawców 

w całości. 
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 dla części VII 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie 

minimum 2 usługi, z których każda polegała na organizacji trwającego co najmniej 90 godzin 

szkolenia/kursu dla grupy co najmniej 10 osób z zakresu języka obcego zawodowego - 

angielskiego. 

W przypadku składania oferty wspólnej warunek ma spełnić co najmniej jeden z Wykonawców 

w całości. 

 dla części VIII 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie 

minimum 2 usługi, z których każda polegała na organizacji trwającego co najmniej 90 godzin 

szkolenia/kursu dla grupy co najmniej 10 osób z zakresu języka obcego zawodowego - 

niemieckiego. 

W przypadku składania oferty wspólnej warunek ma spełnić co najmniej jeden z Wykonawców 

w całości. 

WYKONAWCA MUSI SAMODZIELNIE SPEŁNIAĆ WARUNKI UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA 

SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH. 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

2. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu: 

1) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do realizacji kursu inseminacji bydła na podstawie ustawy 

Ministra Właściwego ds. Rolnictwa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodu 

zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921), według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcy - tylko jeżeli Wykonawca składa ofertę na część 

III zamówienia; 

2) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz 

z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawcy – należy złożyć osobny 

wykaz dla każdej z części, na które wykonawca składa ofertę. 
Ww. oświadczenia należy złożyć w oryginale. 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. 

3. Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych w ofercie: 

1) Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcy, 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodów 

określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji, 

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 
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3) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę 

wspólną. 

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa odrębny dokument. 

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

4) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 lub 

w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział II pkt 3) Instrukcji dla Wykonawcy. 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

4. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 2 lub 3, dokumenty 

lub oświadczenia te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia lub poprawienia 

w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

5. W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oferty Wykonawcy (w tym złożonych oświadczeń i dokumentów). 

6. Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym złożone 

zostały wraz z tłumaczeniem na język polski. 

ROZDZIAŁ V. OCENA OFERT. ODRZUCENIE OFERTY. UNIEWAŻNIENIE 

POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający może poprawić w treści oferty następujące omyłki: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Instrukcją, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty. 

2. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest Cena – 100%, 

obliczona w sposób podany w Ogłoszeniu. 

3. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, jeżeli zawiera rażąco niską cenę, tj. jest niższa od 

szacunkowej wartości zamówienia o więcej niż 30%. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w sytuacji, gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia lub Instrukcji; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

5) Wykonawca nie spełnia lub nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

6) Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania lub nie złoży oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia. 
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5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w szczególności 

jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. 

7. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze oferty, w sposób określony w Rozdziale VI. 

8. Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu 

zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie 

zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia (unieważnienia postępowania) 

zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację 

o nieudzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania). 

ROZDZIAŁ VI. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA I INSTRUKCJI ORAZ SPOSÓB 

POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8.00 do 15.00. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

pisemnie, z zastrzeżeniem pkt. 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-maila, przy przekazywaniu 

następujących dokumentów: 

1) pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści Ogłoszenia lub Instrukcji, 

2) wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia oferty i odpowiedź Wykonawcy, 

3) wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia oferty, 

4) informacja o wyborze oferty, 

5) inna korespondencja kierowana przez Zamawiającego do Wykonawcy. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem albo e-mailem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych 

oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, 

niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcą muszą być 

sporządzone w języku polskim. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub Instrukcji. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynie do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Instrukcji lub Ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 6, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt. 6. 

9. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść Ogłoszenia lub Instrukcji. Dokonaną zmianę treści Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej. 

ROZDZIAŁ VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę oferty w „Formularzu oferty” – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do Instrukcji. 

2. Wykonawca w formularzu oferty podaje łączną cenę brutto za przeprowadzenie szkolenia dla 

wskazanej liczby osób za cały okres realizacji zamówienia dla każdej części odrębnie. Cena oferty 

powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie 

z obowiązkami określonymi w OPZ i Umowie. 

3. Cena oferty musi obejmować: 

1) wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia określone w Ogłoszeniu i Instrukcji; 

2) inne koszty, które Wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena 

ta będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

ROZDZIAŁ VIII. ZAWARCIE UMOWY 

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć Umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji. 

2. Zawarta Umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej. 

3. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca/y którego/ych oferta/y zostanie/ą uznana/e za 

najkorzystniejszą/e, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 

1) wykaz osób (wykładowców/trenerów) przewidzianych do realizacji kursu/szkolenia. Wykaz osób 

przewidzianych do realizacji szkolenia musi uwzględniać w szczególności imię i nazwisko tych 

osób, zakres czynności, jakie będą wykonywały (tj. zakres tematyczny, które wskazana osoba 

będzie omawiała na szkoleniu), a także ich kwalifikacje i doświadczenie. Na żądanie, Wykonawca 

będzie zobowiązany niezwłocznie do potwierdzenia posiadania przez osoby kwalifikacji 

i doświadczenia wymaganych przez Zamawiającego, poprzez przedstawienie stosownych 

dokumentów tych osób, np. CV, dyplomy, zaświadczenia, itp.; 

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez Wykonawcę uprawnienia i kompetencje do 

prowadzenia kursów/szkoleń. 
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ROZDZIAŁ IX. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem zamówienia jest zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych. Kod CPV: 80000000-4 

– Usługi edukacyjne i szkoleniowe. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie 

kursów/szkoleń dla młodzieży szkolnej i nauczycieli Zamawiającego w latach 2017 – 2020, biorących 

udział w projekcie pn. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich 

szkół” – „RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 

uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego”. Projekt obejmuje swym zasięgiem: 

 54 Uczestników – młodzież szkolna; 

 7 nauczycieli zawodu lub instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Wszyscy Uczestnicy projektu (54 os.) zostaną objęci kilkugodzinnym doradztwem edukacyjno-

zawodowym, po czym będą uczestniczyć w różnych kursach/szkoleniach zawodowych 

(elektroenergetyczny, obsługi sztaplarki, carvingowy, OZE, inseminacja bydła, florystyczny, językowy 

angielski i językowy niemiecki). Natomiast nauczyciele zawodu lub instruktorzy praktycznej nauki 

zawodu wezmą udział w studiach podyplomowych z chemii oraz w kursach doskonalących umiejętności 

i kompetencje zawodowe w zakresie komputerowego wspomagania rysunku technicznego, języka obcego 

zawodowego angielskiego i języka obcego zawodowego niemieckiego. 

Wszystkie szkolenia/kursy muszą odbyć się w mieście Szczecin, woj. zachodniopomorskie. W przypadku 

wyjazdowych zajęć praktycznych na kursie inseminacji bydła i kursie OZE dopuszcza się ich realizację 

poza Szczecinem, ale w odległości do 30 km. 

1. Część I Kurs florystyczny podstawowy 

1) Nazwa szkolenia - „Kurs florystyczny”. 

2) Cel szkolenia – wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów 

regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie poprzez podniesienie umiejętności 

oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zamawiającego. Nabycie umiejętności 

wykonywania kompozycji florystycznych, polegającej na projektowaniu kompozycji i dekoracji 

roślinnych, wykonywaniu i sprzedaży wyrobów florystycznych, a także przechowywaniu oraz 

transporcie materiału roślinnego i wyrobów florystycznych. 

3) Forma szkolenia - teoretyczna i praktyczna. 

4) Liczba uczestników: 30 uczniów 

1 grupa = 10 osób 

10 osób/rok x 3 lata = 30 osób 

5) Grupa docelowa - Uczestnikami szkolenia są uczniowie Centrum Edukacji Ogrodniczej 

w Szczecinie, chcący zdobyć dodatkowe kwalifikacje. 

6) Zapewnienie szkoleniowców - Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrą, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia – kursu. Nie ma obowiązku prowadzenia 

szkoleń przez jedną i tę samą osobę dla wszystkich grup. 

Wymagania wobec kadry szkoleniowej: 

 wykształcenie i/lub kwalifikacje w kierunku związanym z prowadzonym szkoleniem/kursem. 

7) Program szkolenia: 

a) przygotowanie przez Wykonawcę szczegółowych z rozpisaniem na godziny programów 

szkoleń/kursów i dostarczenie ich na 3 dni robocze przed realizacją zamówienia do akceptacji 
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przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych 

dokumentów; 

b) programy szkoleń/kursów powinny zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych 

szkoleń/kursów z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkoleń powinien 

zawierać również informacje dotyczące wiedzy i umiejętności, jakie zdobędą Uczestnicy po 

zakończeniu danego szkolenia/kursu, a w szczególności powinien zawierać: 

 materiałoznawstwo; 

 roślinoznawstwo; 

 podstawy florystyki; 

 kompozycje florystyczne; 

 elementy kompozycji florystycznej; 

 pielęgnacja i przechowywanie roślin ozdobnych; 

 florystyka ślubna; 

 florystyka żałobna; 

 bukiety; 

 dekoracje okolicznościowe; 

 kompozycje w naczyniach. 

c) Wykonawca wystawi Uczestnikom szkolenia/kursu certyfikaty/zaświadczenia/świadectwa 

ukończenia kursu i zdobytych kwalifikacji. 

8) Czas trwania i miejsce szkolenia: 

a) miejsce przeprowadzenia szkolenia: sala wykładowa i pracownia florystyki Zamawiającego, 

wyposażone w sprzęt potrzebny do przeprowadzenia kursu; 

b) czas - 

 80 dni od dnia 01.07.2018 r. przy usługach przewidzianych w III kwartale 2018 r., 

 80 dni od dnia 01.07.2019 r. przy usługach przewidzianych w III kwartale 2019 r., 

 80 dni od dnia 01.04.2020 r. przy usługach przewidzianych w II kwartale 2020 r., 

licząc razem z egzaminem; 

c) Zamawiający wymaga, aby szkolenia/kursy odbywały się między godz. 15.30 i trwały 

najpóźniej do godz. 19.30 w dni robocze oraz w soboty między 9.00 a 16.00; 

d) wymiar godzin szkolenia na jednego Uczestnika: 105 godz. (25 godz. teorii + 80 godz. 

praktyki); 

e) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowych - z rozpisaniem na dni 

i godziny - harmonogramów szkoleń/kursów poszczególnych grup i dostarczenie ich na 3 dni 

robocze przed realizacją zamówienia – szkolenia/kursu do akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów; 

f) harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca realizacji danego 

szkolenia/kursu. Harmonogram powinien zostać wydrukowany i rozdany Uczestnikom 

szkolenia/kursu na pierwszych zajęciach; 

g) tabelaryczny plan szkoleń/kursu w latach 2017 – 2020: 
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III kw. 2018 r. III kw. 2019 r. II kw. 2020 r. RAZEM 

Liczba uczestników 

10 10 10 30 osób 

Liczba godzin zajęć ogółem (teoria + praktyka) 

105 105 105 315 godz. 

teoria praktyka teoria praktyka teoria praktyka teoria praktyka 

25 80 25 80 25 80 75 godz. 240 godz. 

 

9) Dokumentowanie przebiegu szkolenia/kursu przez Wykonawcę: 

a) przygotowanie programu szkolenia/kursu w formie zajęć teoretyczno-praktycznych zgodnie 

z tematyką i oczekiwanymi rezultatami; 

b) przeprowadzenie szkolenia; 

c) przygotowanie materiałów szkoleniowych do użytku w trakcie szkolenia/kursu; 

d) sporządzenie wykazu Uczestników szkolenia/kursu, którzy zgłosili się na szkolenie w dniu jego 

rozpoczęcia i przekazanie go niezwłocznie Zamawiającemu za pośrednictwem faksu na 

nr 914612379 lub poczty elektronicznej na adres: ceogr@miasto.szczecin.pl; 

e) prowadzenie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego imienną listę obecności, wymiar 

godzin i temat zajęć edukacyjnych oraz podpis prowadzącego zajęcia; 

f) wydanie certyfikatów/zaświadczeń/świadectw o ukończeniu szkolenia/kursu; 

g) sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji; 

h) po zakończeniu szkolenia/kursu szkoleniowiec jest zobowiązany rozdać Uczestnikom ankiety 

ewaluacyjne (przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego) oraz zadbać, by Uczestnicy 

szkolenia/kursu wypełnili je; 

i) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich oryginałów dokumentów 

Zamawiającemu, potwierdzających realizację szkolenia/kursu, o których mowa powyżej. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu 

szkolenia/kursu; 

b) merytorycznego przygotowania i wydrukowania kompletu materiałów szkoleniowych dla 

każdego Uczestnika w wersji papierowej, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć teoretycznych 

oraz zapewnienia materiałów piśmienniczych, takich jak notatnik i długopis, rozdanych 

Uczestnikom w pierwszym dniu zajęć za potwierdzeniem odbioru; 

c) zapewnienia odzieży roboczej i innego wyposażenia zgodnie z przepisami bhp niezbędnego do 

przeprowadzenia zajęć praktycznych; 

d) zapewnienia materiałów roślinnych i dodatków florystycznych dla każdego Uczestnika 

niezbędnych do wykonywania zajęć praktycznych i egzaminu końcowego; 

e) ubezpieczenia Uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz w drodze do miejsca świadczenia 

usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz kserokopię 

potwierdzenia zapłaty za ubezpieczenie; 

f) zapewnienia dla każdego Uczestnika na każdy dzień trwania szkolenia/kursu serwisu 

kawowego. Serwis kawowy ma się składać z: 

mailto:ceogr@miasto.szczecin.pl
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 kawy i herbaty bez ograniczeń, 

 butelki wody niegazowanej 0,5 litra na każdą osobę, 

 drożdżówki lub pączka na każdą osobę. 

11) Oznakowanie: 

pomieszczenia i materiały szkoleniowe zapewnione przez Wykonawcę podczas szkolenia/kursu 

muszą być przed rozpoczęciem szkolenia/kursu odpowiednio przez niego oznakowane. 

Oznakowanie polegać będzie w szczególności na umieszczeniu plakatów o dofinansowaniu 

z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 

2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 

uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 

w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego. Wszystkie dokumenty stworzone na potrzeby szkolenia/kursu 

(zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu, listy obecności, prezentacje i inne materiały 

wykorzystywane na potrzeby szkolenia/kursu) zostaną oznakowane przez Wykonawcę zgodnie 

z podanym przez Zamawiającego wzorem listownika stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji 

dla Wykonawcy. Jeżeli nie ma możliwości do zamieszczenia odpowiedniej informacji na 

wydawanych zaświadczeniach/certyfikatach/świadectwach, logotypy oraz informacja 

o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że 

szkolenie/kurs był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Wzory wydawanych zaświadczeń Wykonawca powinien uzgodnić 

z Zamawiającym. 

2. Część II Kurs carvingowy 

1) Nazwa szkolenia - „Kurs carvingowy”. 

2) Cel szkolenia – wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów 

regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie poprzez podniesienie umiejętności 

oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zamawiającego. Nabycie umiejętności 

rzeźbienia artystycznego w owocach i warzywach. 

3) Forma szkolenia - teoretyczna i praktyczna. 

4) Liczba uczestników: 30 uczniów 

1 grupa = 10 osób 

10 osób/rok x 3 lata = 30 osób 

5) Grupa docelowa - Uczestnikami szkolenia są uczniowie Centrum Edukacji Ogrodniczej 

w Szczecinie, chcący zdobyć dodatkowe kwalifikacje. 

6) Zapewnienie szkoleniowców - Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrą, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia – kursu carvingowego. Nie ma 

obowiązku prowadzenia szkoleń przez jedną i tę samą osobę dla wszystkich grup. 

Wymagania wobec kadry szkoleniowej: 

 wykształcenie i/lub kwalifikacje w kierunku związanym z prowadzonym szkoleniem/kursem. 

7) Program szkolenia: 

a) przygotowanie przez Wykonawcę szczegółowych z rozpisaniem na godziny programów 

szkoleń/kursów i dostarczenie ich na 3 dni robocze przed realizacją zamówienia do akceptacji 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych 

dokumentów; 
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b) programy szkoleń/kursów powinny zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych 

szkoleń/kursów z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkoleń powinien 

zawierać również informacje dotyczące wiedzy i umiejętności, jakie zdobędą Uczestnicy po 

zakończeniu danego szkolenia/kursu, a w szczególności: 

 historia sztuki carvingu; 

 narzędzia do carvingu: typy, rodzaje, sposoby używania i konserwacji; 

 sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac; 

 rzeźbienie motywów kwiatowych w owocach i warzywach, takich jak: arbuz, melon, dynia, 

burak, kalarepa, rzodkiew, ogórek, cukinia, marchew i inne; 

 tworzenie dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb (tworzenie 

kompozycji przestrzennej). 

c) Wykonawca wystawi Uczestnikom szkolenia/kursu certyfikaty/zaświadczenia/świadectwa 

ukończenia kursu i zdobytych kwalifikacji. 

8) Czas trwania i miejsce szkolenia: 

a) miejsce przeprowadzenia szkolenia: sala wykładowa i pracownia florystyczna Zamawiającego; 

b) czas - 

 60 dni od dnia 01.10.2017 r. przy usługach przewidzianych w IV kwartale 2017 r., 

 60 dni od dnia 01.10.2018 r. przy usługach przewidzianych w IV kwartale 2018 r., 

 60 dni od dnia 01.10.2019 r. przy usługach przewidzianych w IV kwartale 2019r., 

Licząc razem z egzaminem; 

c) Zamawiający wymaga, aby szkolenia/kursy odbywały się między godz. 15.30 i trwały 

najpóźniej do godz. 19.30 w dni robocze; 

d) wymiar godzin szkolenia na jednego Uczestnika: 20 godz. (4 godz. teorii + 16 godz. praktyki); 

e) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowych - z rozpisaniem na dni 

i godziny - harmonogramów szkoleń/kursów poszczególnych grup i dostarczenie ich na 3 dni 

robocze przed realizacją zamówienia – szkolenia/kursu do akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów; 

f) harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca realizacji danego 

szkolenia/kursu. Harmonogram powinien zostać wydrukowany i rozdany Uczestnikom 

szkolenia/kursu na pierwszych zajęciach; 

g) tabelaryczny plan szkoleń/kursu w latach 2017 – 2020: 

 

IV kw. 2017 r. IV kw. 2018 r. IV kw. 2019 r. RAZEM 

Liczba uczestników 

10 10 10 30 osób 

Liczba godzin zajęć ogółem (teoria + praktyka) 

20 20 20 60 godz. 

teoria praktyka teoria praktyka teoria praktyka teoria praktyka 

4 16 4 16 4 16 12 godz. 48 godz. 

 

9) Dokumentowanie przebiegu szkolenia/kursu przez Wykonawcę: 

a) przygotowanie programu szkolenia/kursu w formie zajęć teoretyczno-praktycznych zgodnie 

z tematyką i oczekiwanymi rezultatami; 
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b) przeprowadzenie szkolenia; 

c) przygotowanie materiałów szkoleniowych do użytku w trakcie szkolenia/kursu; 

d) sporządzenie wykazu Uczestników szkolenia/kursu, którzy zgłosili się na szkolenie w dniu jego 

rozpoczęcia i przekazanie go niezwłocznie Zamawiającemu za pośrednictwem faksu na 

nr 914612379 lub poczty elektronicznej na adres: ceogr@miasto.szczecin.pl; 

e) prowadzenie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego imienną listę obecności, wymiar 

godzin i temat zajęć edukacyjnych oraz podpis prowadzącego zajęcia; 

f) wydanie certyfikatów/zaświadczeń/świadectw o ukończeniu szkolenia/kursu; 

g) sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji; 

h) po zakończeniu szkolenia/kursu szkoleniowiec jest zobowiązany rozdać Uczestnikom ankiety 

ewaluacyjne (przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego) oraz zadbać, by Uczestnicy 

szkolenia/kursu wypełnili je; 

i) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich oryginałów dokumentów 

Zamawiającemu, potwierdzających realizację szkolenia/kursu, o których mowa powyżej. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu 

szkolenia/kursu; 

b) merytorycznego przygotowania i wydrukowania kompletu materiałów szkoleniowych dla 

każdego Uczestnika w wersji papierowej, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć teoretycznych 

oraz zapewnienia materiałów piśmienniczych, takich jak notatnik i długopis, rozdanych 

Uczestnikom w pierwszym dniu zajęć za potwierdzeniem odbioru; 

c) zapewnienia odzieży roboczej i innego wyposażenia zgodnie z przepisami bhp niezbędnego do 

przeprowadzenia zajęć praktycznych; 

d) zapewnienia owoców i warzyw, takich jak: arbuz, melon, dynia, burak, kalarepa, rzodkiew, 

ogórek, cukinia, marchew i inne, dla każdego Uczestnika niezbędnych do wykonywania zajęć 

praktycznych i egzaminu końcowego; 

e) ubezpieczenia Uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz w drodze do miejsca świadczenia 

usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz kserokopię 

potwierdzenia zapłaty za ubezpieczenie; 

f) zapewnienia dla każdego Uczestnika na każdy dzień trwania szkolenia/kursu serwisu 

kawowego. Serwis kawowy ma się składać z: 

 kawy i herbaty bez ograniczeń, 

 butelki wody niegazowanej 0,5 litra na każdą osobę, 

 drożdżówki lub pączka na każdą osobę. 

11) Oznakowanie: 

pomieszczenia i materiały szkoleniowe zapewnione przez Wykonawcę podczas szkolenia/kursu 

muszą być przed rozpoczęciem szkolenia/kursu odpowiednio przez niego oznakowane. 

Oznakowanie polegać będzie w szczególności na umieszczeniu plakatów o dofinansowaniu 

z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 

2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 

uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 

mailto:ceogr@miasto.szczecin.pl
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w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego. Wszystkie dokumenty stworzone na potrzeby szkolenia/kursu 

(zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu, listy obecności, prezentacje i inne materiały 

wykorzystywane na potrzeby szkolenia/kursu) zostaną oznakowane przez Wykonawcę zgodnie 

z podanym przez Zamawiającego wzorem listownika stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji 

dla Wykonawcy. Jeżeli nie ma możliwości do zamieszczenia odpowiedniej informacji na 

wydawanych zaświadczeniach/certyfikatach/świadectwach, logotypy oraz informacja 

o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że 

szkolenie/kurs był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Wzory wydawanych zaświadczeń Wykonawca powinien uzgodnić 

z Zamawiającym. 

3. Część III Kurs inseminacji bydła 

1) Nazwa szkolenia - „Kurs inseminacji bydła”. 

2) Cel szkolenia – wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów 

regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie poprzez podniesienie umiejętności 

oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zamawiającego. Nabycie umiejętności 

sztucznego unasienniania bydła. 

3) Forma szkolenia - teoretyczna i praktyczna. 

4) Liczba uczestników: 12 uczniów 

1 grupa = 4 osoby 

4 osoby/rok x 3 lata = 12 osób 

5) Grupa docelowa - Uczestnikami szkolenia są uczniowie Centrum Edukacji Ogrodniczej 

w Szczecinie, chcący zdobyć dodatkowe kwalifikacje. 

6) Zapewnienie szkoleniowców - Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrą, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia – kursu. Nie ma obowiązku prowadzenia 

szkoleń przez jedną i tę samą osobę dla wszystkich grup. 

Wymagania wobec kadry szkoleniowej: 

 wykształcenie i/lub kwalifikacje w kierunku związanym z prowadzonym szkoleniem/kursem. 

7) Program szkolenia: 

a) przygotowanie przez Wykonawcę szczegółowych z rozpisaniem na godziny programów 

szkoleń/kursów i dostarczenie ich na 3 dni robocze przed realizacją zamówienia do akceptacji 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych 

dokumentów; 

b) programy szkoleń/kursów powinny zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych 

szkoleń/kursów z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkoleń powinien 

zawierać również informacje dotyczące wiedzy i umiejętności, jakie zdobędą Uczestnicy po 

zakończeniu danego szkolenia/kursu, a w szczególności: 

 historia sztucznego unasienniania – ustawodawstwo; 

 anatomia i fizjologia układu rozrodczego krowy - narządy płciowe krowy - hormonalna 

regulacja cyklu płciowego - cykl rujowy krowy; 

 praktyczne ćwiczenia na martwym materiale, a następnie na krowach; 

 zarządzenie rozrodem; 

 najważniejsze wskaźniki płodności; 
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 obserwacja rui - narzędzia pomocne w wykrywaniu rui - indukcja i synchronizacja rui; 

 badanie w kierunku cielności - zaburzenia płodności; 

 zastosowanie teorii w praktyce, wizyta w gospodarstwie połączona z praktycznymi 

ćwiczeniami; optymalny termin inseminacji - od zapłodnienia do narodzin - pobieranie 

nasienia - postępowanie z nasieniem; 

 sprzęt inseminacyjny i technika inseminacji; 

 praktyczne ćwiczenia na zwierzęciu; 

 najważniejsze choroby zakaźne bydła; 

 dobór zwierząt do kojarzeń, genetyka, aktualne tematy w hodowli bydła. 

c) Wykonawca wystawi Uczestnikom szkolenia/kursu certyfikaty/zaświadczenia/świadectwa 

ukończenia kursu i zdobytych kwalifikacji. 

8) Czas trwania i miejsce szkolenia: 

a) miejsce przeprowadzenia szkolenia: część teoretyczna i praktyczna sale dydaktyczne 

Zamawiającego wyposażone w projektor multimedialny. Zajęcia praktyczne wyjazdowe 

w gospodarstwie produkcyjnym wyznaczonym przez Wykonawcę w promieniu do 30 km od 

miasta Szczecin; 

b) czas - 

 80 dni od dnia 01.01.2018 r. przy usługach przewidzianych w I kwartale 2018 r., 

 80 dni od dnia 01.01.2019 r. przy usługach przewidzianych w I kwartale 2019 r., 

 80 dni od dnia 01.01.2020 r. przy usługach przewidzianych w I kwartale 2020 r., 

licząc razem z egzaminem; 

c) Zamawiający wymaga, aby szkolenia/kursy odbywały się między godz. 15.30 i trwały 

najpóźniej do godz. 19.30 w dni robocze oraz soboty między 9.00 a 16.00; 

d) wymiar godzin szkolenia na jednego Uczestnika: 102 godz. (30 godz. teorii + 40 godz. praktyki 

oraz 32 godz. zajęć praktycznych wyjazdowych); 

e) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowych - z rozpisaniem na dni 

i godziny - harmonogramów szkoleń/kursów poszczególnych grup i dostarczenie ich na 3 dni 

robocze przed realizacją zamówienia – szkolenia/kursu do akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów; 

f) harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca realizacji danego 

szkolenia/kursu. Harmonogram powinien zostać wydrukowany i rozdany Uczestnikom 

szkolenia/kursu na pierwszych zajęciach; 

g) tabelaryczny plan szkoleń/kursu w latach 2017 – 2020: 

 

I kw. 2018 r. I kw. 2019 r. I kw. 2020 r. RAZEM 

Liczba uczestników 

4 4 4 12 osób 

Liczba godzin zajęć ogółem (teoria + praktyka) 

102 102 102 306 godz. 

teoria praktyka teoria praktyka teoria praktyka teoria praktyka 

30 72 30 72 30 72 90 godz. 216 godz. 
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9) Dokumentowanie przebiegu szkolenia/kursu przez Wykonawcę: 

a) przygotowanie programu szkolenia/kursu w formie zajęć teoretycznych zgodnie z tematyką 

i oczekiwanymi rezultatami; 

b) przeprowadzenie szkolenia; 

c) przygotowanie materiałów szkoleniowych do użytku w trakcie szkolenia/kursu; 

d) sporządzenie wykazu Uczestników szkolenia/kursu, którzy zgłosili się na szkolenie w dniu jego 

rozpoczęcia i przekazanie go niezwłocznie Zamawiającemu za pośrednictwem faksu na 

nr 914612379 lub poczty elektronicznej na adres: ceogr@miasto.szczecin.pl; 

e) prowadzenie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego imienną listę obecności, wymiar 

godzin i temat zajęć edukacyjnych oraz podpis prowadzącego zajęcia; 

f) wydanie certyfikatów/zaświadczeń/świadectw o ukończeniu szkolenia/kursu; 

g) sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji; 

h) po zakończeniu szkolenia/kursu szkoleniowiec jest zobowiązany rozdać Uczestnikom ankiety 

ewaluacyjne (przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego) oraz zadbać, by Uczestnicy 

szkolenia/kursu wypełnili je; 

i) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich oryginałów dokumentów 

Zamawiającemu, potwierdzających realizację szkolenia/kursu, o których mowa powyżej. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu 

szkolenia/kursu; 

b) merytorycznego przygotowania i wydrukowania kompletu materiałów szkoleniowych dla 

każdego Uczestnika w wersji papierowej, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć teoretycznych 

oraz zapewnienia materiałów piśmienniczych, takich jak notatnik i długopis, rozdanych 

Uczestnikom w pierwszym dniu zajęć za potwierdzeniem odbioru; 

c) zapewnienia odzieży roboczej i innego wyposażenia zgodnie z przepisami bhp niezbędnego do 

przeprowadzenia zajęć praktycznych; 

d) przeprowadzenia i opłacenia badań lekarskich; 

e) opłacenia egzaminu wewnętrznego oraz koordynowania etapów ww. egzaminu 

(poinformowanie Uczestnika o terminie egzaminu, przypilnowanie wydania przez instytucję 

egzaminacyjną wymaganych dokumentów uprawniających Uczestników szkolenia/kursu do 

wykonywania zawodu) w przypadku szkolenia/kursu wymagającego posiadania uprawnień 

państwowych. Koszty egzaminów zewnętrznych ponosi Wykonawca. Każdy Uczestnik ma 

możliwość jednego podejścia do egzaminu wewnętrznego; 

f) zapewnienia dostępu w trakcie szkolenia/kursu do urządzeń będących przedmiotem 

szkolenia/kursu; 

g) zapewnienia narzędzi i materiałów dla każdego Uczestnika niezbędnych do wykonywania zajęć 

praktycznych; 

h) zapewnienia zaplecza sanitarnego (łazienka, WC) oraz szatni/wieszaków na ubrania podczas 

każdego dnia części praktycznej wyjazdowej szkolenia/kursu; 

i) ubezpieczenia Uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz w drodze do miejsca świadczenia 

usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz kserokopię 

potwierdzenia zapłaty za ubezpieczenie; 

mailto:ceogr@miasto.szczecin.pl
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j) zapewnienia przewozu Uczestników szkolenia/kursu na zajęcia praktyczne wyjazdowe w obie 

strony; 

k) zapewnienia dla każdego Uczestnika na każdy dzień trwania szkolenia/kursu serwisu 

kawowego. Serwis kawowy ma się składać z: 

 kawy i herbaty bez ograniczeń, 

 butelki wody niegazowanej 0,5 litra na każdą osobę, 

 drożdżówki lub pączka na każdą osobę. 

11) Oznakowanie: 

pomieszczenia i materiały szkoleniowe zapewnione przez Wykonawcę podczas szkolenia/kursu 

muszą być przed rozpoczęciem szkolenia/kursu odpowiednio przez niego oznakowane. 

Oznakowanie polegać będzie w szczególności na umieszczeniu plakatów o dofinansowaniu 

z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 

2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 

uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 

w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego. Wszystkie dokumenty stworzone na potrzeby szkolenia/kursu 

(zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu, listy obecności, prezentacje i inne materiały 

wykorzystywane na potrzeby szkolenia/kursu) zostaną oznakowane przez Wykonawcę zgodnie 

z podanym przez Zamawiającego wzorem listownika stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji 

dla Wykonawcy. Jeżeli nie ma możliwości do zamieszczenia odpowiedniej informacji na 

wydawanych zaświadczeniach/certyfikatach/świadectwach, logotypy oraz informacja 

o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że 

szkolenie/kurs był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Wzory wydawanych zaświadczeń Wykonawca powinien uzgodnić 

z Zamawiającym. 

4. Część IV  Kurs języka obcego zawodowego - angielski 

1) Nazwa szkolenia - „Kurs języka obcego zawodowego - angielski”. 

2) Cel szkolenia – wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów 

regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie poprzez podniesienie umiejętności 

oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zamawiającego. Nabycie umiejętności 

stosowania języka zawodowego angielskiego w mowie i piśmie (poziom A2). 

3) Forma szkolenia - teoretyczno-ćwiczeniowa. 

4) Liczba uczestników: 30 uczniów 

1 grupa = 10 osób 

10 osób/rok x 3 lata = 30 osób 

5) Grupa docelowa - Uczestnikami szkolenia są uczniowie Centrum Edukacji Ogrodniczej 

w Szczecinie, chcący zdobyć dodatkowe kwalifikacje. 

6) Zapewnienie szkoleniowców - Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrą, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia – kursu języka obcego zawodowego 

angielskiego. Nie ma obowiązku prowadzenia szkoleń przez jedną i tę samą osobę dla wszystkich 

grup. 

Wymagania wobec kadry szkoleniowej: 

 wykształcenie i/lub kwalifikacje w kierunku związanym z prowadzonym szkoleniem/kursem. 
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7) Program szkolenia: 

a) przygotowanie przez Wykonawcę szczegółowych z rozpisaniem na godziny programów 

szkoleń/kursów i dostarczenie ich na 3 dni robocze przed realizacją zamówienia do akceptacji 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych 

dokumentów; 

b) programy szkoleń/kursów powinny zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych 

szkoleń/kursów z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkoleń powinien 

zawierać również informacje dotyczące wiedzy i umiejętności, jakie zdobędą Uczestnicy po 

zakończeniu danego szkolenia/kursu, a w szczególności: 

 korespondencja; 

 klienci; 

 przedsiębiorstwa; 

 konkurencja; 

 podróże; 

 sprzedaż detaliczna; 

 finanse; 

 wybrane słownictwo zawodowe. 

c) Wykonawca wystawi Uczestnikom szkolenia/kursu certyfikaty/zaświadczenia/świadectwa 

ukończenia kursu i zdobytych kwalifikacji zgodnie ze standardami ESOKJ. 

8) Czas trwania i miejsce szkolenia: 

a) miejsce przeprowadzenia szkolenia: sale szkoleniowe Zamawiającego wyposażone w tablicę, 

odtwarzacz kaset audio i CD, video, komputer, rzutnik, zestaw słowników dwujęzycznych; 

b) czas - 

 80 dni od dnia 01.10.2017 r. przy usługach przewidzianych w IV kwartale 2017 r., 

 80 dni od dnia 01.10.2018 r. przy usługach przewidzianych w IV kwartale 2018 r., 

 80 dni od dnia 01.10.2019 r. przy usługach przewidzianych w IV kwartale 2019 r., 

licząc razem z egzaminem; 

c) Zamawiający wymaga, aby szkolenia/kursy odbywały się między godz. 15.30 i trwały 

najpóźniej do godz. 19.30 w dni robocze; 

d) wymiar godzin szkolenia na jednego Uczestnika: 60 godz. wykładów i ćwiczeń; 

e) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowych - z rozpisaniem na dni 

i godziny - harmonogramów szkoleń/kursów poszczególnych grup i dostarczenie ich na 3 dni 

robocze przed realizacją zamówienia – szkolenia/kursu do akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów; 

f) harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca realizacji danego 

szkolenia/kursu. Harmonogram powinien zostać wydrukowany i rozdany Uczestnikom 

szkolenia/kursu na pierwszych zajęciach; 

g) tabelaryczny plan szkoleń/kursu w latach 2017 – 2020: 

 

IV kw. 2017 r. IV kw. 2018 r. IV kw. 2019 r. RAZEM 

Liczba uczestników 

10 10 10 30 osób 

Liczba godzin zajęć 

60 60 60 180 godzin 



 

19 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego 
Nazwa projektu: „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” 

Nr projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16  

Nr Umowy o dofinansowanie realizacji projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16-00 z dn.27.12.2016 r. 

 

9) Dokumentowanie przebiegu szkolenia/kursu przez Wykonawcę: 

a) przygotowanie programu szkolenia/kursu w formie zajęć teoretyczno-praktycznych zgodnie 

z tematyką i oczekiwanymi rezultatami; 

b) przeprowadzenie szkolenia; 

c) przygotowanie materiałów szkoleniowych do użytku w trakcie szkolenia/kursu; 

d) sporządzenie wykazu Uczestników szkolenia/kursu, którzy zgłosili się na szkolenie w dniu jego 

rozpoczęcia i przekazanie go niezwłocznie Zamawiającemu za pośrednictwem faksu na 

nr 914612379 lub poczty elektronicznej na adres: ceogr@miasto.szczecin.pl; 

e) prowadzenie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego imienną listę obecności, wymiar 

godzin i temat zajęć edukacyjnych oraz podpis prowadzącego zajęcia; 

f) wydanie certyfikatów/zaświadczeń/świadectw o ukończeniu szkolenia/kursu; 

g) sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji; 

h) po zakończeniu szkolenia/kursu szkoleniowiec jest zobowiązany rozdać Uczestnikom ankiety 

ewaluacyjne (przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego) oraz zadbać, by Uczestnicy 

szkolenia/kursu wypełnili je; 

i) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich oryginałów dokumentów 

Zamawiającemu, potwierdzających realizację szkolenia/kursu, o których mowa powyżej. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu 

szkolenia/kursu; 

b) merytorycznego przygotowania i wydrukowania kompletu materiałów szkoleniowych dla 

każdego Uczestnika w wersji papierowej, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 

teoretycznych, ćwiczeniowych oraz zapewnienia materiałów piśmienniczych, takich jak 

notatnik i długopis, rozdanych Uczestnikom w pierwszym dniu zajęć za potwierdzeniem 

odbioru; 

c) ubezpieczenia Uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz w drodze do miejsca świadczenia 

usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz kserokopię 

potwierdzenia zapłaty za ubezpieczenie; 

d) opłacenia egzaminu zewnętrznego oraz koordynowania etapów ww. egzaminu 

(poinformowanie Uczestnika o terminie egzaminu, przypilnowanie wydania przez instytucję 

egzaminacyjną wymaganych dokumentów uprawniających Uczestników szkolenia/kursu do 

wykonywania zawodu) w przypadku szkolenia/kursu wymagającego posiadania uprawnień 

państwowych. Koszty egzaminów zewnętrznych ponosi Wykonawca. Każdy Uczestnik ma 

możliwość jednego podejścia do egzaminu zewnętrznego; 

e) zapewnienia dla każdego Uczestnika na każdy dzień trwania szkolenia/kursu serwisu 

kawowego. Serwis kawowy ma się składać z: 

 kawy i herbaty bez ograniczeń, 

 butelki wody niegazowanej 0,5 litra na każdą osobę, 

 drożdżówki lub pączka na każdą osobę. 

 

 

mailto:ceogr@miasto.szczecin.pl
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11) Oznakowanie: 

pomieszczenia i materiały szkoleniowe zapewnione przez Wykonawcę podczas szkolenia/kursu 

muszą być przed rozpoczęciem szkolenia/kursu odpowiednio przez niego oznakowane. 

Oznakowanie polegać będzie w szczególności na umieszczeniu plakatów o dofinansowaniu 

z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 

2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 

uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 

w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego. Wszystkie dokumenty stworzone na potrzeby szkolenia/kursu 

(zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu, listy obecności, prezentacje i inne materiały 

wykorzystywane na potrzeby szkolenia/kursu) zostaną oznakowane przez Wykonawcę zgodnie 

z podanym przez Zamawiającego wzorem listownika stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji 

dla Wykonawcy. Jeżeli nie ma możliwości do zamieszczenia odpowiedniej informacji na 

wydawanych zaświadczeniach/certyfikatach/świadectwach, logotypy oraz informacja 

o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że 

szkolenie/kurs był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Wzory wydawanych zaświadczeń Wykonawca powinien uzgodnić 

z Zamawiającym. 

5. Część V  Kurs języka obcego zawodowego - niemiecki 

1) Nazwa szkolenia - „Kurs języka obcego zawodowego - niemiecki”. 

2) Cel szkolenia – wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów 

regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie poprzez podniesienie umiejętności 

oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zamawiającego. Nabycie umiejętności 

stosowania języka zawodowego niemieckiego w mowie i piśmie (poziom A2). 

3) Forma szkolenia - teoretyczno-ćwiczeniowa. 

4) Liczba uczestników: 30 uczniów 

1 grupa = 10 osób 

10 osób/rok x 3 lata = 30 osób. 

5) Grupa docelowa - Uczestnikami szkolenia są uczniowie Centrum Edukacji Ogrodniczej 

w Szczecinie, chcący zdobyć dodatkowe kwalifikacje. 

6) Zapewnienie szkoleniowców - Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrą, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia – kursu języka obcego zawodowego 

niemieckiego. Nie ma obowiązku prowadzenia szkoleń przez jedną i tę samą osobę dla wszystkich 

grup. 

Wymagania wobec kadry szkoleniowej: 

 wykształcenie i/lub kwalifikacje w kierunku związanym z prowadzonym szkoleniem/kursem. 

7) Program szkolenia: 

a) przygotowanie przez Wykonawcę szczegółowych z rozpisaniem na godziny programów 

szkoleń/kursów i dostarczenie ich na 3 dni robocze przed realizacją zamówienia do akceptacji 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych 

dokumentów; 

b) programy szkoleń/kursów powinny zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych 

szkoleń/kursów z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkoleń powinien 
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zawierać również informacje dotyczące wiedzy i umiejętności, jakie zdobędą Uczestnicy po 

zakończeniu danego szkolenia/kursu, a w szczególności powinien zawierać następujące działy: 

 korespondencja; 

 klienci; 

 przedsiębiorstwa; 

 konkurencja; 

 podróże; 

 sprzedaż detaliczna; 

 finanse; 

 wybrane słownictwo zawodowe. 

c) Wykonawca wystawi Uczestnikom szkolenia/kursu certyfikaty/zaświadczenia/świadectwa 

ukończenia kursu i zdobytych kwalifikacji zgodnie ze standardami ESOKJ. 

8) Czas trwania i miejsce szkolenia: 

a) miejsce przeprowadzenia szkolenia: sale szkoleniowe Zamawiającego wyposażone w tablicę, 

odtwarzacz kaset audio i CD, video, komputer, rzutnik, zestaw słowników dwujęzycznych; 

b) czas - 

 80 dni od dnia 01.10.2017 r. przy usługach przewidzianych w IV kwartale 2017 r., 

 80 dni od dnia 01.10.2018 r. przy usługach przewidzianych w IV kwartale 2018 r., 

 80 dni od dnia 01.10.2019 r. przy usługach przewidzianych w IV kwartale 2019 r., 

licząc razem z egzaminem; 

c) Zamawiający wymaga, aby szkolenia/kursy odbywały się między godz. 15.30 i trwały 

najpóźniej do godz. 19.30 w dni robocze; 

d) wymiar godzin szkolenia na jednego Uczestnika: 60 godz. wykładów i ćwiczeń; 

e) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowych - z rozpisaniem na dni 

i godziny - harmonogramów szkoleń/kursów poszczególnych grup i dostarczenie ich na 3 dni 

robocze przed realizacją zamówienia – szkolenia/kursu do akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów; 

f) harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca realizacji danego 

szkolenia/kursu. Harmonogram powinien zostać wydrukowany i rozdany Uczestnikom 

szkolenia/kursu na pierwszych zajęciach; 

g) tabelaryczny plan szkoleń/kursu w latach 2017 – 2020: 

 

IV kw. 2017 r. IV kw. 2018 r. IV kw. 2019 r. RAZEM 

Liczba uczestników 

10 10 10 30 osób 

Liczba godzin zajęć 

60 60 60 180 godzin 

 

9) Dokumentowanie przebiegu szkolenia/kursu przez Wykonawcę: 

a) przygotowanie programu szkolenia/kursu w formie zajęć teoretyczno-praktycznych zgodnie 

z tematyką i oczekiwanymi rezultatami; 

b) przeprowadzenie szkolenia; 

c) przygotowanie materiałów szkoleniowych do użytku w trakcie szkolenia/kursu; 
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d) sporządzenie wykazu Uczestników szkolenia/kursu, którzy zgłosili się na szkolenie w dniu jego 

rozpoczęcia i przekazanie go niezwłocznie Zamawiającemu za pośrednictwem faksu na 

nr 914612379 lub poczty elektronicznej na adres: ceogr@miasto.szczecin.pl; 

e) prowadzenie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego imienną listę obecności, wymiar 

godzin i temat zajęć edukacyjnych oraz podpis prowadzącego zajęcia; 

f) wydanie certyfikatów/zaświadczeń/świadectw o ukończeniu szkolenia/kursu; 

g) sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji; 

h) po zakończeniu szkolenia/kursu szkoleniowiec jest zobowiązany rozdać Uczestnikom ankiety 

ewaluacyjne (przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego) oraz zadbać, by Uczestnicy 

szkolenia/kursu wypełnili je; 

i) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich oryginałów dokumentów 

Zamawiającemu, potwierdzających realizację szkolenia/kursu, o których mowa powyżej. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu 

szkolenia/kursu; 

b) merytorycznego przygotowania i wydrukowania kompletu materiałów szkoleniowych dla 

każdego Uczestnika w wersji papierowej, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 

teoretycznych, ćwiczeniowych oraz zapewnienia materiałów piśmienniczych, takich jak 

notatnik i długopis, rozdanych Uczestnikom w pierwszym dniu zajęć za potwierdzeniem 

odbioru; 

c) ubezpieczenia Uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz w drodze do miejsca świadczenia 

usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz kserokopię 

potwierdzenia zapłaty za ubezpieczenie; 

d) opłacenia egzaminu zewnętrznego oraz koordynowania etapów ww. egzaminu 

(poinformowanie Uczestnika o terminie egzaminu, przypilnowanie wydania przez instytucję 

egzaminacyjną wymaganych dokumentów uprawniających Uczestników szkolenia/kursu do 

wykonywania zawodu) w przypadku szkolenia/kursu wymagającego posiadania uprawnień 

państwowych. Koszty egzaminów zewnętrznych ponosi Wykonawca. Każdy Uczestnik ma 

możliwość jednego podejścia do egzaminu zewnętrznego; 

e) zapewnienia dla każdego Uczestnika na każdy dzień trwania szkolenia/kursu serwisu 

kawowego. Serwis kawowy ma się składać z: 

 kawy i herbata bez ograniczeń, 

 butelki wody niegazowanej 0,5 litra na każdą osobę, 

 drożdżówki lub pączka na każdą osobę. 

11) Oznakowanie: 

pomieszczenia i materiały szkoleniowe zapewnione przez Wykonawcę podczas szkolenia/kursu 

muszą być przed rozpoczęciem szkolenia/kursu odpowiednio przez niego oznakowane. 

Oznakowanie polegać będzie w szczególności na umieszczeniu plakatów o dofinansowaniu 

z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 

2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 

uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 

mailto:ceogr@miasto.szczecin.pl
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w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego. Wszystkie dokumenty stworzone na potrzeby szkolenia/kursu 

(zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu, listy obecności, prezentacje i inne materiały 

wykorzystywane na potrzeby szkolenia/kursu) zostaną oznakowane przez Wykonawcę zgodnie 

z podanym przez Zamawiającego wzorem listownika stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji 

dla Wykonawcy. Jeżeli nie ma możliwości do zamieszczenia odpowiedniej informacji na 

wydawanych zaświadczeniach/certyfikatach/świadectwach, logotypy oraz informacja 

o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że 

szkolenie/kurs był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Wzory wydawanych zaświadczeń Wykonawca powinien uzgodnić 

z Zamawiającym. 

6. Część VI Kurs komputerowego wspomagania rysunku technicznego oraz projektowania 

graficznego – doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 

zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu – 108 godz. 

1) Nazwa szkolenia - „Kurs komputerowego wspomagania rysunku technicznego oraz projektowania 

graficznego”. 

2) Cel szkolenia – podniesienie kwalifikacji nauczycieli praktycznej i teoretycznej nauki zawodu - 

technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, ogrodnik, florysta. 

3) Forma szkolenia - teoretyczno-praktyczna - 108 godz. 

4) Liczba uczestników: 2 nauczycieli 

5) Zapewnienie szkoleniowców - Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrą, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia – kursu komputerowego wspomagania 

rysunku technicznego. 

Wymagania wobec kadry szkoleniowej: 

 wykształcenie i/lub kwalifikacje w kierunku związanym z prowadzonym szkoleniem/kursem. 

6) Program szkolenia: 

a) przygotowanie przez Wykonawcę szczegółowych z rozpisaniem na godziny programów 

szkoleń/kursów i dostarczenie ich na 3 dni robocze przed realizacją zamówienia do akceptacji 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych 

dokumentów; 

b) programy szkoleń/kursów powinny zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych 

szkoleń/kursów z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkoleń powinien 

zawierać również informacje dotyczące wiedzy i umiejętności, jakie zdobędą uczestnicy po 

zakończeniu danego szkolenia/kursu, a w szczególności: 

 wiadomości podstawowe i wprowadzenie do programu; 

 jednostki, układy współrzędnych, jednostki, wskazywanie obiektów; 

 otwieranie, tworzenie nowego rysunku, zapis; 

 podstawowe i uzupełniające obiekty Autocad’a; 

 właściwości obiektów Autocad’a; 

 modyfikacje rysunku i wybieranie obiektów; 

 napisy; 

 wskazywanie obiektów; 

 wymiarowanie; 
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 rysunek aksonometryczny, regiony; 

 bloki; 

 drukowanie; 

 projektowanie 3D w Auto CAD p1; 

 projektowanie 3D w Auto CAD p2; 

c) Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia/kursu certyfikaty/zaświadczenia/świadectwa 

ukończenia kursu i zdobytych kwalifikacji. 

7) Czas trwania i miejsce szkolenia: 

a) miejsce przeprowadzenia szkolenia: sale szkoleniowe Wykonawcy wyposażone w sprzęt 

potrzebny do przeprowadzenia kursu, tj. komputery z oprogramowaniem, projektor 

multimedialny itp., sale muszą znajdować się na terenie miasta Szczecin; 

b) czas - 

 80 dni licząc od dnia 01.10.2017 r. przy usługach przewidzianych w IV kwartale 2017 r., 

licząc razem z egzaminem; 

c) Zamawiający wymaga, aby szkolenia/kursy odbywały się w trybie zaocznym (piątki, soboty, 

niedziele) minimum dwa razy w miesiącu; 

d) wymiar godzin szkolenia na jednego Uczestnika: 108 godz.; 

e) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowych - z rozpisaniem na dni 

i godziny - harmonogramów szkoleń/kursów poszczególnych grup i dostarczenie ich na 3 dni 

robocze przed realizacją zamówienia – szkolenia/kursu do akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów; 

f) harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca realizacji danego 

szkolenia/kursu. Harmonogram powinien zostać wydrukowany i rozdany Uczestnikom 

szkolenia/kursu na pierwszych zajęciach; 

g) tabelaryczny plan szkoleń/kursu w latach 2017 – 2020: 

 

IV kw. 2017 r. RAZEM 

Liczba uczestników 

2 2 osoby 

Liczba godzin zajęć ogółem (wykłady + ćwiczenia) 

108 216 godz. 

 

8) Dokumentowanie przebiegu szkolenia/kursu przez Wykonawcę: 

a) przygotowanie programu szkolenia/kursu w formie zajęć teoretyczno-praktycznych zgodnie 

z tematyką i oczekiwanymi rezultatami; 

b) przeprowadzenie szkolenia; 

c) przygotowanie materiałów szkoleniowych do użytku w trakcie szkolenia/kursu; 

d) sporządzenie wykazu Uczestników szkolenia/kursu, którzy zgłosili się na szkolenie w dniu jego 

rozpoczęcia i przekazanie go niezwłocznie Zamawiającemu za pośrednictwem faksu na 

nr 914612379 lub poczty elektronicznej na adres: ceogr@miasto.szczecin.pl; 

e) prowadzenie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego imienną listę obecności, wymiar 

godzin i temat zajęć edukacyjnych oraz podpis prowadzącego zajęcia; 

f) wydanie certyfikatów/zaświadczeń/świadectw o ukończeniu szkolenia/kursu; 

mailto:ceogr@miasto.szczecin.pl
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g) sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji; 

h) po zakończeniu szkolenia/kursu szkoleniowiec jest zobowiązany rozdać Uczestnikom ankiety 

ewaluacyjne (przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego) oraz zadbać, by Uczestnicy 

szkolenia/kursu wypełnili je; 

i) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich oryginałów dokumentów 

Zamawiającemu, potwierdzających realizację szkolenia/kursu, o których mowa powyżej. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu 

szkolenia/kursu; 

b) merytorycznego przygotowania i wydrukowania kompletu materiałów szkoleniowych dla 

każdego Uczestnika w wersji papierowej, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 

teoretycznych; 

c) ubezpieczenia Uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz w drodze do miejsca świadczenia 

usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz kserokopię 

potwierdzenia zapłaty za ubezpieczenie. 

10) Oznakowanie: 

pomieszczenia i materiały szkoleniowe zapewnione przez Wykonawcę podczas szkolenia/kursu 

muszą być przed rozpoczęciem szkolenia/kursu odpowiednio przez niego oznakowane. 

Oznakowanie polegać będzie w szczególności na umieszczeniu plakatów o dofinansowaniu 

z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 

2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 

uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 

w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego. Wszystkie dokumenty stworzone na potrzeby szkolenia/kursu 

(zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu, listy obecności, prezentacje i inne materiały 

wykorzystywane na potrzeby szkolenia/kursu) zostaną oznakowane przez Wykonawcę zgodnie 

z podanym przez Zamawiającego wzorem listownika, stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji 

dla Wykonawcy. Jeżeli nie ma możliwości do zamieszczenia odpowiedniej informacji na 

wydawanych zaświadczeniach/certyfikatach/świadectwach, logotypy oraz informacja 

o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że 

szkolenie/kurs był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Wzory wydawanych zaświadczeń Wykonawca powinien uzgodnić 

z Zamawiającym. 

7. Część VII Kurs języka obcego zawodowego – niemiecki - doskonalenie umiejętności 

i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki 

zawodu – 120 godz. 

1) Nazwa szkolenia – „Kurs języka obcego zawodowego – niemiecki”. 

2) Cel szkolenia – przygotowanie nauczycieli CEO do współpracy w zakresie kształcenia 

zawodowego z placówkami zagranicznymi o podobnym profilu kształcenia. Posługiwanie się 

specjalistycznym językiem zawodowym w odniesieniu do kształconych zawodów w celu 
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poznawania technologii stosowanych w danym zawodzie, korzystania z fachowej literatury 

zagranicznej i doskonalenia posługiwania się językiem zawodowym przez uczniów (poziom B1). 

3) Forma szkolenia - teoretyczno-ćwiczeniowa. 

4) Liczba uczestników: 7 nauczycieli. 

5) Grupa docelowa - Uczestnikami szkolenia są nauczyciele Centrum Edukacji Ogrodniczej 

w Szczecinie, chcący zdobyć dodatkowe kwalifikacje. 

6) Zapewnienie szkoleniowców - Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrą, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia – kursu języka obcego zawodowego 

niemieckiego. Nie ma obowiązku prowadzenia szkoleń przez jedną i tę samą osobę dla wszystkich 

grup. 

Wymagania wobec kadry szkoleniowej: 

 wykształcenie i/lub kwalifikacje w kierunku związanym z prowadzonym szkoleniem/kursem. 

7) Program szkolenia: 

a) przygotowanie przez Wykonawcę szczegółowych z rozpisaniem na godziny programów 

szkoleń/kursów i dostarczenie ich na 3 dni robocze przed realizacją zamówienia do akceptacji 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych 

dokumentów; 

b) programy szkoleń/kursów powinny zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych 

szkoleń/kursów z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkoleń powinien 

zawierać również informacje dotyczące wiedzy i umiejętności, jakie zdobędą Uczestnicy po 

zakończeniu danego szkolenia/kursu, a w szczególności: 

 relacje między pokoleniami - młodzież, ludzie starsi; miłość, małżeństwo, partnerstwo; 

 nauka, wykształcenie, zdobywanie dodatkowych umiejętności, systemy edukacyjne; 

 migracja, ojczyzna, historia miasta lub regionu, przenikanie kultur; 

 polityka, Unia Europejska; 

 sport, podróże, hobby; 

 świat konsumencki, usługi; 

 własna firma; 

 pobyt w szpitalu, choroby, narodziny dziecka; 

 odżywianie, nawyki i tradycje żywieniowe, zachowania przy stole; 

 klimat, przyroda, ochrona środowiska. 

c) Wykonawca wystawi Uczestnikom szkolenia/kursu certyfikaty/zaświadczenia/świadectwa 

ukończenia kursu i zdobytych kwalifikacji zgodnie ze standardami ESOKJ. 

8) Czas trwania i miejsce szkolenia: 

a) miejsce przeprowadzenia szkolenia: sale szkoleniowe Zamawiającego wyposażone w tablicę, 

odtwarzacz kaset audio i CD, video, komputer, rzutnik, zestaw słowników dwujęzycznych; 

b) czas - 

 80 dni licząc od dnia 01.01.2018 r. przy usługach przewidzianych w I kwartale 2018 r., 

 80 dni licząc od dnia 01.04.2018 r. przy usługach przewidzianych w II kwartale 2018 r., 

 60 dni licząc od dnia 01.07.2018 r. przy usługach przewidzianych w III kwartale 2018 r. 

c) Zamawiający wymaga, aby szkolenia/kursy odbywały się między godz. 15.30 i trwały 

najpóźniej do godz. 19.30 w dni robocze; 

d) wymiar godzin szkolenia na jednego Uczestnika: 120 godz. wykładów i ćwiczeń; 



 

27 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego 
Nazwa projektu: „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” 

Nr projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16  

Nr Umowy o dofinansowanie realizacji projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16-00 z dn.27.12.2016 r. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowych - z rozpisaniem na dni 

i godziny - harmonogramów szkoleń/kursów poszczególnych grup i dostarczenie ich na 3 dni 

robocze przed realizacją zamówienia – szkolenia/kursu do akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów; 

f) harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca realizacji danego 

szkolenia/kursu. Harmonogram powinien zostać wydrukowany i rozdany Uczestnikom 

szkolenia/kursu na pierwszych zajęciach; 

g) tabelaryczny plan szkoleń/kursu w latach 2017 – 2020: 

 

I kw. 2018 r. II kw. 2018 r. III kw. 2018 r. RAZEM 

Liczba uczestników 

7 7 7 7 osób 

Liczba godzin zajęć ogółem (wykłady + ćwiczenia) 

48 48 24 120 godz. 

 

9) Dokumentowanie przebiegu szkolenia/kursu przez Wykonawcę: 

a) przygotowanie programu szkolenia/kursu w formie zajęć teoretyczno-praktycznych zgodnie 

z tematyką i oczekiwanymi rezultatami; 

b) przeprowadzenie szkolenia; 

c) przygotowanie materiałów szkoleniowych do użytku w trakcie szkolenia/kursu; 

d) sporządzenie wykazu Uczestników szkolenia/kursu, którzy zgłosili się na szkolenie w dniu jego 

rozpoczęcia i przekazanie go niezwłocznie Zamawiającemu za pośrednictwem faksu na 

nr 914612379 lub poczty elektronicznej na adres: ceogr@miasto.szczecin.pl; 

e) prowadzenie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego imienną listę obecności, wymiar 

godzin i temat zajęć edukacyjnych oraz podpis prowadzącego zajęcia; 

f) wydanie certyfikatów/zaświadczeń/świadectw o ukończeniu szkolenia/kursu; 

g) sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji; 

h) po zakończeniu szkolenia/kursu szkoleniowiec jest zobowiązany rozdać Uczestnikom ankiety 

ewaluacyjne (przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego) oraz zadbać, by Uczestnicy 

szkolenia/kursu wypełnili je; 

i) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich oryginałów dokumentów 

Zamawiającemu, potwierdzających realizację szkolenia/kursu, o których mowa powyżej. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu 

szkolenia/kursu; 

b) merytorycznego przygotowania i wydrukowania kompletu materiałów szkoleniowych dla 

każdego Uczestnika w wersji papierowej, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 

teoretycznych, ćwiczeniowych oraz zapewnienia materiałów piśmienniczych, takich jak 

notatnik i długopis, rozdanych Uczestnikom w pierwszym dniu zajęć za potwierdzeniem 

odbioru; 

c) ubezpieczenia Uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz w drodze do miejsca świadczenia 

usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. 

mailto:ceogr@miasto.szczecin.pl
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz kserokopię 

potwierdzenia zapłaty za ubezpieczenie; 

d) opłacenia egzaminu zewnętrznego oraz koordynowania etapów ww. egzaminu 

(poinformowanie Uczestnika o terminie egzaminu, przypilnowanie wydania przez instytucję 

egzaminacyjną wymaganych dokumentów uprawniających Uczestników szkolenia/kursu do 

wykonywania zawodu) w przypadku szkolenia/kursu wymagającego posiadania uprawnień 

państwowych. Koszty egzaminów zewnętrznych ponosi Wykonawca. Każdy Uczestnik ma 

możliwość jednego podejścia do egzaminu zewnętrznego. 

11) Oznakowanie: 

pomieszczenia i materiały szkoleniowe zapewnione przez Wykonawcę podczas szkolenia/kursu 

muszą być przed rozpoczęciem szkolenia/kursu odpowiednio przez niego oznakowane. 

Oznakowanie polegać będzie w szczególności na umieszczeniu plakatów o dofinansowaniu 

z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 

2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 

uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 

w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego. Wszystkie dokumenty stworzone na potrzeby szkolenia/kursu 

(zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu, listy obecności, prezentacje i inne materiały 

wykorzystywane na potrzeby szkolenia/kursu) zostaną oznakowane przez Wykonawcę zgodnie 

z podanym przez Zamawiającego wzorem listownika stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji 

dla Wykonawcy. Jeżeli nie ma możliwości do zamieszczenia odpowiedniej informacji na 

wydawanych zaświadczeniach/certyfikatach/świadectwach, logotypy oraz informacja 

o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że 

szkolenie/kurs był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Wzory wydawanych zaświadczeń Wykonawca powinien uzgodnić 

z Zamawiającym. 

8. Część VIII Kurs języka obcego zawodowego – angielski - doskonalenie umiejętności 

i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki 

zawodu – 120 godz. 

1) Nazwa szkolenia – „Kurs języka obcego zawodowego – angielski”. 

2) Cel szkolenia – przygotowanie nauczycieli CEO do współpracy w zakresie kształcenia 

zawodowego z placówkami zagranicznymi o podobnym profilu kształcenia. Posługiwanie się 

specjalistycznym językiem zawodowym w odniesieniu do kształconych zawodów w celu 

poznawania technologii stosowanych w danym zawodzie, korzystania z fachowej literatury 

zagranicznej i doskonalenia posługiwania się językiem zawodowym przez uczniów (poziom B1). 

3) Forma szkolenia - teoretyczno-ćwiczeniowa. 

4) Liczba uczestników: 2 nauczycieli. 

5) Grupa docelowa – Uczestnikami szkolenia są nauczyciele Centrum Edukacji Ogrodniczej 

w Szczecinie, chcący zdobyć dodatkowe kwalifikacje. 

6) Zapewnienie szkoleniowców – Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrą, której powierzy realizację przedmiotu zamówienia – kursu języka obcego zawodowego 

angielskiego. Nie ma obowiązku prowadzenia szkoleń przez jedną i tę samą osobę dla wszystkich 

grup. 
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Wymagania wobec kadry szkoleniowej: 

 wykształcenie i/lub kwalifikacje w kierunku związanym z prowadzonym szkoleniem/kursem. 

7) Program szkolenia: 

a) przygotowanie przez Wykonawcę szczegółowych z rozpisaniem na godziny programów 

szkoleń/kursów i dostarczenie ich na 3 dni robocze przed realizacją zamówienia do akceptacji 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych 

dokumentów; 

b) programy szkoleń/kursów powinny zawierać informacje dotyczące tematyki prowadzonych 

szkoleń/kursów z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkoleń powinien 

zawierać również informacje dotyczące wiedzy i umiejętności, jakie zdobędą Uczestnicy po 

zakończeniu danego szkolenia/kursu, a w szczególności: 

 relacje między pokoleniami - młodzież, ludzie starsi; 

 miłość, małżeństwo, partnerstwo; 

 nauka, wykształcenie, zdobywanie dodatkowych umiejętności, systemy edukacyjne; 

 migracja, ojczyzna, historia miasta lub regionu, przenikanie kultur; 

 polityka, Unia Europejska; 

 sport, podróże, hobby; 

 świat konsumencki, usługi; 

 własna firma; 

 pobyt w szpitalu, choroby, narodziny dziecka; 

 odżywianie, nawyki i tradycje żywieniowe, zachowania przy stole; 

 klimat, przyroda, ochrona środowiska. 

8) Czas trwania i miejsce szkolenia: 

a) miejsce przeprowadzenia szkolenia: sale szkoleniowe Zamawiającego wyposażone w tablicę, 

odtwarzacz kaset audio i CD, video, komputer, rzutnik, zestaw słowników dwujęzycznych; 

b) czas - 

 80 dni licząc od dnia 01.10.2018 r. przy usługach przewidzianych w IV kwartale 2018 r., 

 80 dni licząc od dnia 01.01.2019 r. przy usługach przewidzianych w I kwartale 2019 r., 

 60 dni licząc od dnia 01.04.2019 r. przy usługach przewidzianych w II kwartale 2019 r.. 

c) Zamawiający wymaga, aby szkolenia/kursy odbywały się między godz. 15.30 i trwały 

najpóźniej do godz. 19.30 w dni robocze; 

d) wymiar godzin szkolenia na jednego Uczestnika: 120 godz. wykładów i ćwiczeń; 

e) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania szczegółowych - z rozpisaniem na dni 

i godziny - harmonogramów szkoleń/kursów poszczególnych grup i dostarczenie ich na 3 dni 

robocze przed realizacją zamówienia – szkolenia/kursu do akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów; 

f) harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące czasu i miejsca realizacji danego 

szkolenia/kursu. Harmonogram powinien zostać wydrukowany i rozdany Uczestnikom 

szkolenia/kursu na pierwszych zajęciach; 

g) tabelaryczny plan szkoleń/kursu w latach 2017 – 2020: 
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IV kw. 2018 r. I kw. 2019 r. II kw. 2019 r. RAZEM 

Liczba uczestników 

2 2 2 2 osoby 

Liczba godzin zajęć ogółem (wykłady + ćwiczenia) 

48 48 24 120 godz. 

 

9) Dokumentowanie przebiegu szkolenia/kursu przez Wykonawcę: 

a) przygotowanie programu szkolenia/kursu w formie zajęć teoretyczno-praktycznych zgodnie 

z tematyką i oczekiwanymi rezultatami; 

b) przeprowadzenie szkolenia; 

c) przygotowanie materiałów szkoleniowych do użytku w trakcie szkolenia/kursu; 

d) sporządzenie wykazu Uczestników szkolenia/kursu, którzy zgłosili się na szkolenie w dniu jego 

rozpoczęcia i przekazanie go niezwłocznie Zamawiającemu za pośrednictwem faksu na 

nr 914612379 lub poczty elektronicznej na adres: ceogr@miasto.szczecin.pl; 

e) prowadzenie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego imienną listę obecności, wymiar 

godzin i temat zajęć edukacyjnych oraz podpis prowadzącego zajęcia; 

f) wydanie certyfikatów/zaświadczeń/świadectw o ukończeniu szkolenia/kursu; 

g) sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 

ukończenie szkolenia/kursu i uzyskanie kwalifikacji; 

h) po zakończeniu szkolenia/kursu szkoleniowiec jest zobowiązany rozdać Uczestnikom ankiety 

ewaluacyjne (przygotowane i dostarczone przez Zamawiającego) oraz zadbać, by uczestnicy 

szkolenia/kursu wypełnili je; 

i) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich oryginałów dokumentów 

Zamawiającemu, potwierdzających realizację szkolenia/kursu, o których mowa powyżej. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu 

szkolenia/kursu; 

b) merytorycznego przygotowania i wydrukowania kompletu materiałów szkoleniowych dla 

każdego Uczestnika w wersji papierowej, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 

teoretycznych, ćwiczeniowych oraz zapewnienia materiałów piśmienniczych, takich jak 

notatnik i długopis, rozdanych Uczestnikom w pierwszym dniu zajęć za potwierdzeniem 

odbioru; 

c) ubezpieczenia Uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz w drodze do miejsca świadczenia 

usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz kserokopie 

potwierdzenia zapłaty za ubezpieczenie; 

d) opłacenia egzaminu zewnętrznego oraz koordynowania etapów ww. egzaminu 

(poinformowanie Uczestnika o terminie egzaminu, przypilnowanie wydania przez instytucję 

egzaminacyjną wymaganych dokumentów uprawniających Uczestników szkolenia/kursu do 

wykonywania zawodu) w przypadku szkolenia/kursu wymagającego posiadania uprawnień 

państwowych. Koszty egzaminów zewnętrznych ponosi Wykonawca. Każdy Uczestnik ma 

możliwość jednego podejścia do egzaminu zewnętrznego. 
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego 
Nazwa projektu: „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” 

Nr projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16  

Nr Umowy o dofinansowanie realizacji projektu:RPZP.08.07.00-32-K014/16-00 z dn.27.12.2016 r. 

11) Oznakowanie: 

pomieszczenia i materiały szkoleniowe zapewnione przez Wykonawcę podczas szkolenia/kursu 

muszą być przed rozpoczęciem szkolenia/kursu odpowiednio przez niego oznakowane. 

Oznakowanie polegać będzie w szczególności na umieszczeniu plakatów o dofinansowaniu 

z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 

2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 

uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących 

w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego. Wszystkie dokumenty stworzone na potrzeby szkolenia/kursu 

(zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu, listy obecności, prezentacje i inne materiały 

wykorzystywane na potrzeby szkolenia/kursu) zostaną oznakowane przez Wykonawcę zgodnie 

z podanym przez Zamawiającego wzorem listownika stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji 

dla Wykonawcy. Jeżeli nie ma możliwości do zamieszczenia odpowiedniej informacji na 

wydawanych zaświadczeniach/certyfikatach/świadectwach, logotypy oraz informacja 

o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że 

szkolenie/kurs był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Wzory wydawanych zaświadczeń Wykonawca powinien uzgodnić 

z Zamawiającym. 

Członkowie komisji: 

1. ................................................... 

2. ................................................... 

3. ................................................... 

4. .................................................... 

................................................................... 

Dyrektor Centrum Edukacji Ogrodniczej 

w Szczecinie 

Lista załączników: 

 Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia 

 Załącznik nr 3 - Wykaz usług 

 Załącznik nr 4 - Umowa o wykonanie usług szkoleniowych 

 Załącznik nr 5 - Listownik 


