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Nr sprawy: CEO.2.2018/RPZP.08.07. Załącznik nr 5 do ZO 

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”. 

1. Część I 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; 

 zarządzanie rozrodem; 

 najważniejsze wskaźniki płodności; 

 obserwacja rui - narzędzia pomocne w wykrywaniu rui - indukcja i synchronizacja rui; 
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 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 realizacji szkolenia/kursu: 

a) ww. szkolenie/kurs nie może być realizowany poza granicami kraju – musi być 

zrealizowany na terenie Polski; 

b) część teoretyczna szkolenia/kursu w liczbie 30 h ma być realizowana w salach 
wykładowych Wykonawcy o pojemności co najmniej 10-12 osób wyposażonych w krzesła, 

stoliki oraz ekran i rzutnik multimedialny z dostępem do pomieszczeń socjalnych. Zajęcia 

mają się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. Jednostka 
lekcyjna 45-minutowa, co dwie jednostki lekcyjne przerwa 10 minut; 

c) część praktyczna szkolenia/kursu w liczbie 40 h ma być realizowana z wykorzystaniem 

fantomu do inseminacji lub przy bezpośrednim kontakcie osób szkolonych z żywymi 
zwierzętami w pomieszczeniach/oborach należących do Wykonawcy lub wynajmowanych 

przez Wykonawcę - z dostępem do pomieszczeń socjalnych. Zajęcia mają się odbywać od 

poniedziałku do soboty w godz. 8.00-18.00. Jednostka lekcyjna 45-minutowa, co dwie 

jednostki lekcyjne przerwa 10 minut; 
d) zajęcia praktyczne wyjazdowe w liczbie 32 h mają być realizowane jako wycieczki 

dydaktyczne w pomieszczeniach/oborach należących do Wykonawcy lub wynajmowanych 

przez Wykonawcę – z dostępem do pomieszczeń socjalnych. 
Organizacja środków transportu i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

Zajęcia wyjazdowe mają się odbywać od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-18.00; 

e) czas – jeden cykl kursu nie może trwać krócej niż 11 dni kalendarzowych i nie dłużej niż 14 
dni kalendarzowych – wraz z czasem niezbędnym na dojazd do miejsca odbywania 

szkolenia oraz czasem niezbędnym na powrót do siedziby Zamawiającego - 

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

 90 dni licząc od dnia 01.01.2019 r. przy usługach przewidzianych w I kwartale 2019 r.; 

 90 dni licząc od dnia 01.01.2020 r. przy usługach przewidzianych w I kwartale 2020 r.. 

9) Organizacja dojazdu, pobytu i powrotu uczestników szkolenia/kursu: 

a) Wykonawca - w porozumieniu z Zamawiającym - organizuje dojazd Uczestników do 
miejsca szkolenia, pobyt Uczestników w trakcie szkolenia i powrót Uczestników 

szkolenia/kursu do siedziby Zamawiającego; 

b) koszty związane z dojazdem, pobytem oraz powrotem Uczestników szkolenia/kursu leżą po 
stronie Wykonawcy; 

c) obiekt hotelowy Wykonawcy, w którym zostaną zakwaterowani Uczestnicy szkolenia/kursu 

musi spełniać wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 
świadczone usługi hotelarskie. Obiekt hotelowy ma być zlokalizowany w pobliżu siedziby 

Wykonawcy i musi dysponować pokojami standardowymi 2-, 3- i 4-osobowymi 

z oddzielnymi łóżkami. Pokoje muszą się znajdować w jednym obiekcie bez konieczności 
wychodzenia na zewnątrz; 
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d) Wykonawca szkolenia ma obowiązek zapewnić świadczenie usług restauracyjnych 
z określonym menu - dla Uczestników szkolenia/kursu przez cały okres pobytu i trwania 

szkolenia; 

e) posiłki powinny być serwowane w następujących godzinach: śniadania – 6.30-7.30, obiady 
– 13.00-15.00, kolacje – 18.30-20.00; 

f) śniadania i kolacje w formie bufetu powinny się składać z co najmniej dwóch gorących dań 

głównych (mięsne i bezmięsne), 2 przekąsek zimnych lub ciepłych, palety wędlin i serów 

żółtych, pieczywa i pakietu napojów (herbata, kawa, woda, sok); 
g) obiady powinny się składać z 1 rodzaju zupy, co najmniej dwóch dań głównych do wyboru 

(mięsne i bezmięsne), 2 ciepłych dodatków do dań (np. ziemniaki, ryż, frytki, warzywa 

gotowane), 2 rodzajów surówek/sałatek, 2 rodzajów deserów i pakietu napojów (woda, 
soki); 

h) 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; 

i) 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; 

j) tabelaryczny plan szkoleń/kursu w latach 2018 – 2020: 
 

III 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. 

 

10) 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. 

mailto:ceogr@miasto.szczecin.pl


 

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 Szczeciń skiego 

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) 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 dla każdego Uczestnika kursu środków ochrony osobistej niezbędnych przy 
realizacji zajęć praktycznych; 

d) 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; 

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

szkolenia/kursu; 

f) zapewnienia narzędzi i materiałów dla każdego Uczestnika niezbędnych do wykonywania 
zajęć praktycznych; 

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

podczas każdego dnia części praktycznej wyjazdowej szkolenia/kursu; 
h) 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; 

i) zapewnienia przewozu Uczestników szkolenia/kursu na zajęcia praktyczne wyjazdowe 

w obie strony. 
12) 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 6 do ZO. 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. 
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2. Część II Kurs komputerowego wspomagania rysunku technicznego oraz projektowania 

graficznego – doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 

zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu – 108 godzin 

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; 

 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 - 

 90 dni licząc od dnia 01.10.2018 r. przy usługach przewidzianych w IV kwartale 2018 r.; 
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 90 dni licząc od dnia 01.01.2019 r. przy usługach przewidzianych w I kwartale 2019 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 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 2018 – 2019: 

 

IV kw. 2018 r. – I kw. 2019 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; 

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. 

mailto:ceogr@miasto.szczecin.pl
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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 6 do ZO. 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. 


