
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU 
 

CZĘŚĆ 1 
 

KURS „Barman – kurs dla początkujących" 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Barman – kurs dla początkujących”  
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości  
i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Miejsce przeprowadzenia kursu – pracownie w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 
3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel). 
4. Minimalna liczba godzin: 32 godziny. 
5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 14 dni od podpisania umowy, zakończenie do 14 kwietnia 2019r. 

6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. 

7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 
8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy w zawodzie 

barmana, m.in.: 

 charakterystyka pracy barmana w różnych typach lokali gastronomicznych, 

 prezentacja sprzętu barmańskiego, 

 praca za barem, przygotowanie stanowiska barowego, 

 przyrządzanie koktajli i zasady serwowania, 

 technologia napojów alkoholowych, towaroznawstwo alkoholowe, 

 techniki dekorowania drinków. 

9. Inne wymagania Zamawiającego: 

 Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np.: podręczniki, skrypty, notatniki, długopisy itp. oraz wszelkie inne 
materiały, produkty i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. 

 Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego  
w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. 

 Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów 
edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów 
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl 

 Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie 
w weekendy) zgodnie z harmonogramem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający 
informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem 
kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. 

http://www.rpo.slaskie.pl/


 
 Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne/warsztatowe w ramach przeprowadzanego kursu muszą 

odbywać się w siedzibie Zamawiającego w CKZiU nr 1 w Raciborzu.  

 Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne i pracownię w CKZiU nr 1 w Raciborzu.  

 Do zajęć praktycznych wykonawca zapewnia stanowiska pracy wyposażone w materiały i urządzenia potrzebne do 
przeprowadzenia zajęć. 



 
 

CZĘŚĆ 2 
 

KURS „Barista – kurs dla początkujących" 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Barista – kurs dla 

początkujących” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu 
„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1  
w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Miejsce przeprowadzenia kursu – pracownie w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 
3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel). 
4. Minimalna liczba godzin: 16 godzin. 
5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 7 dni od podpisania umowy, zakończenie do 14 kwietnia 2019r. 
6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. 

7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 
8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy w zawodzie 

baristy, m.in.: 

 organizacja miejsca pracy baristy, 

 ekspres do kawy i młynek oraz inne – podstawowe informacje i obsługa, 

 obsługa klienta i techniki sprzedaży, 

 podstawowe informacje o kawie i mleku, 

 przygotowanie różnych rodzajów kaw, 

 techniki dekoracyjne. 
9. Inne wymagania Zamawiającego: 

 Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np.: podręczniki, skrypty, notatniki, długopisy itp. oraz wszelkie inne 
materiały, produkty i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. 

 Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. 

 Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów 
edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów 
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl 

 Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie 
w weekendy) zgodnie z harmonogramem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający 
informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem 
kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. 

 Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne/warsztatowe w ramach przeprowadzanego kursu muszą 
odbywać się w siedzibie Zamawiającego w CKZiU nr 1 w Raciborzu.  

 Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne i pracownię w CKZiU nr 1 w Raciborzu oraz 
profesjonalny expres do kawy. 

 Do zajęć praktycznych Wykonawca zapewnia stanowiska pracy wyposażone w materiały i urządzenia potrzebne do 
przeprowadzenia zajęć. 

http://www.rpo.slaskie.pl/


 
 

CZĘŚĆ 3 
 

KURS „Florysta" 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Florysta” w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 
zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Miejsce przeprowadzenia kursu – pracownie w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 
3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel) 
4. Minimalna liczba godzin: 60 godzin. 
5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 7 dni od podpisania umowy, zakończenie do 28 kwietnia 2019r. 
6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych 
7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 

8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 Teoria barw i kompozycji, 

 Florystyczne zasady kompozycyjne, 

 Narzędzia florysty – materiałoznawstwo, 

 Materiał roślinny, 

 Florystyka okolicznościowa, 

 Sztuka układania kwiatów w naczyniach, 

 Dekoracje stołów, 

 Florystyka ślubna i żałobna, 
9. Inne wymagania Zamawiającego: 

 Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np.: podręczniki, skrypty, notatniki, długopisy itp. oraz wszelkie inne 
materiały, produkty i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. 

 Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. 

 Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów 
edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów 
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl 

 Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie 
w weekendy) zgodnie z harmonogramem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający 
informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem 
kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. 

 Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne/warsztatowe w ramach przeprowadzanego kursu muszą 
odbywać się w siedzibie Zamawiającego w CKZiU nr 1 w Raciborzu.  

 Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne i pracownię w CKZiU nr 1 w Raciborzu.  

 Do zajęć praktycznych wykonawca zapewnia stanowiska pracy wyposażone w materiały i urządzenia potrzebne do 
przeprowadzenia zajęć. 
 

http://www.rpo.slaskie.pl/


 
 

CZĘŚĆ 4 
 

KURS „Projektowanie i zakładanie ogrodów" 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Projektowanie i zakładanie ogrodów” 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i 
atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Miejsce przeprowadzenia kursu – pracownie w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 
3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel). 
4. Minimalna liczba godzin: 84 godzin. 
5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 7 dni od podpisania umowy, zakończenie do 23 czerwca 2019r. 
6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych 
7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów. 

Kurs podnoszący kwalifikacje i umiejętności zawodowe, skierowany do osób, które chcą poznać zawód 
projektanta ogrodów. W trakcie zajęć uczestnicy będą kształcić umiejętność kreatywnego gospodarowania 
przestrzenią i tworzenia kompozycji, poznają metody stylizacji wnętrz ogrodowych. Podczas zajęć będą również 
praktycznie wykorzystywać różne techniki wykonania plansz i rysunków niezbędnych do prawidłowego 
przedstawienia koncepcji w wersji graficznej. 

8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien wykraczać poza treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie 
technik architektury krajobrazu i obejmować: 

 Rodzaje ogrodów, 

 Proces projektowania, 

 Projektowanie i wizualizacje z użyciem programu komputerowego, 

 Materiałoznawstwo i rośliny. 

 Zajęcia praktyczne w terenie. 
9. Inne wymagania Zamawiającego: 

 Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np.: podręczniki, skrypty, notatniki, długopisy itp. oraz wszelkie inne 
materiały, produkty i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. 

 Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. 

 Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów 
edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów 
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl 

 Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie 
w weekendy) zgodnie z harmonogramem, programem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający 
informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem 
kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. 

 Wszystkie zajęcia teoretyczne w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w siedzibie 
Zamawiającego w CKZiU nr 1 w Raciborzu, a zajęcia praktyczne – na terenie Raciborza. 

 Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne i pracownię w CKZiU nr 1 w Raciborzu.  

 Do zajęć praktycznych wykonawca zapewnia stanowiska pracy wyposażone w materiały i urządzenia potrzebne do 
przeprowadzenia zajęć. 
 

http://www.rpo.slaskie.pl/


 
 

CZĘŚĆ 5 

KURS „Manager usług hotelarskich " 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Manager usług hotelarskich”  
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości  
i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Miejsce przeprowadzenia kursu - pracownie w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 
3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel) 
4. Minimalna liczba godzin: 40 godzin. 
5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 7 dni od podpisania umowy, zakończenie do 28 kwietnia 2019r. 
6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych 
7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 
8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien wykraczać poza treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie 

technik hotelarstwa i obejmować: 
• koordynowanie i nadzorowanie świadczenia usług hotelarskich i turystycznych na zlecenie klienta, 
• zapewnienie klientom odpowiedniego standardu usług zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, a także 

polityką przedsiębiorstwa, 

• tworzenie wizerunku hotelu – PR w hotelu, 
• zarządzanie zasobami ludzkimi – dobór, motywacja i rozwój pracowników. 

9. Inne wymagania Zamawiającego: 

 Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np.: podręczniki, skrypty, notatniki, długopisy itp. oraz wszelkie inne 
materiały, produkty i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. 

 Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. 

 Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów 
edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów 
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl 

 Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie 
w weekendy) zgodnie z harmonogramem, programem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający 
informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem 
kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. 

 Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne/warsztatowe w ramach przeprowadzanego kursu muszą 
odbywać się w siedzibie Zamawiającego w CKZiU nr 1 w Raciborzu.  

 Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne i pracownię w CKZiU nr 1 w Raciborzu.  

 Do zajęć praktycznych wykonawca zapewnia stanowiska pracy wyposażone w materiały i urządzenia potrzebne do 
przeprowadzenia zajęć. 

http://www.rpo.slaskie.pl/


 
 

CZĘŚĆ 6 

KURS „Sprzedaż usług hotelowych, czyli jak zainteresować klienta ofertą?" 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Sprzedaż usług hotelowych, czyli 
jak zainteresować klienta ofertą?” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach 
projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w 
Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Miejsce przeprowadzenia kursu - pracownie w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 
3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel) 
4. Minimalna liczba godzin: 40 godzin. 
5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 7 dni od podpisania umowy, zakończenie do 28 kwietnia 2019r. 
6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych 
7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 

8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien wykraczać poza treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie 
technik architektury krajobrazu i obejmować: 

 przedstawienie i zrozumienie potrzeb klientów, a tym samym zwiększenie sprzedaży oraz poprawienie jakości 
oferowanych usług, 

 ukazanie najczęściej popełnianych błędów hotelarzy i restauratorów. 

 przygotowanie oferty, tak by spełniała oczekiwania klientów, 

 szkolenie z zakresu: jak sprzedawać usługi dodatkowe oraz czego się wystrzegać w procesie sprzedaży usług hotelowo-
gastronomicznych. 

9. Inne wymagania Zamawiającego: 

 Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np.: podręczniki, skrypty, notatniki, długopisy itp. oraz wszelkie inne 
materiały, produkty i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. 

 Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. 

 Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów 
edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów 
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl 

 Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie 
w weekendy) zgodnie z harmonogramem, programem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający 
informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem 
kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. 

 Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne/warsztatowe w ramach przeprowadzanego kursu muszą 
odbywać się w siedzibie Zamawiającego w CKZiU nr 1 w Raciborzu.  

 Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne i pracownię w CKZiU nr 1 w Raciborzu.  

 Do zajęć praktycznych wykonawca zapewnia stanowiska pracy wyposażone w materiały i urządzenia potrzebne do 
przeprowadzenia zajęć. 

 

http://www.rpo.slaskie.pl/


 
 

CZĘŚĆ 7 

KURS „Operator koparkoładowarki klasy III" 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Operator koparkoładowarki klasy III" 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i 
atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Miejsce przeprowadzenia kursu - część teoretyczna w salach w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 

3. Liczba uczestników: 6. 

4. Minimalna liczba godzin: 134 godzin. 

5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 7 dni od podpisania umowy, zakończenie do 23 czerwca 2019r. 

6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych 

7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów, poprzez przygotowanie uczestników do zdania 
egzaminu i uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko-ładowarki III klasy uprawnień. 

8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 
 

 BHP z modułem pierwszej pomocy, 

 Ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych, 

 Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych, 

 Ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek, 

 Technologia robót realizowanych koparko-ładowarkami, 

 Zajęcia praktyczne wykonywane koparko-ładowarkami. 
 
Program kursu musi być zgodny z programem udostępnionym uprawnionym ośrodkom szkoleniowym przez 
IMBiGS. 
Szkolenie musi być realizowane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018r. poz. 583) z późniejszymi zmianami. 
W jego ramach należy uwzględnić zajęcia praktyczne oraz teoretyczne. Warunki lokalowe i socjalne oraz 
wyposażenie dydaktyczne sal muszą odpowiadać wymogom Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego. 

 
9. Inne wymagania Zamawiającego: 
 

 Zajęcia teoretyczne odbędą się w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie Raciborza. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić wyposażyć sale w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, spełniające 
wymogi BHP i PPOŻ. Jeśli zajęcia praktyczne odbędą się poza Raciborzem,  Wykonawca zapewnia uczestnikom 
bezpłatny transport. Wykonawca zapewnia odpowiedni park maszynowy wraz z placem manewrowym, 
spełniającym wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  



 
 Po zakończonym kursie Wykonawca jest zobowiązany zorganizować dla uczestników kursu egzamin przed Komisją 

Egzaminacyjną powołaną przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po zdanym 
egzaminie praktycznym i teoretycznym uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia 
państwowe do wykonywania pracy operatora koparkoładowarek klasy III, stosowny wpis w książce operatora. 
Koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminu państwowego i wydania uprawnień operatora  
w specjalności koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy należy uwzględnić w cenie szkolenia. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. 

 Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów 
edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów 
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl 

 Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie 
w weekendy) zgodnie z harmonogramem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, 

 Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający 
informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem 
kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. 

 Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca skieruje 6 uczestników kursu na badania lekarskie, które umożliwią 
uczestnikom kursu otrzymanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora 
koparkoładowarki klasy III – koszt badań należy uwzględnić w cenie szkolenia. 

 Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odzież ochronną (tj. m.in. kask oraz kamizelka odblaskowa), które zostaną 
przekazane uczestnikom najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. 

 Wykonawca przygotuje i przekaże uczestnikom kursu, przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych, wyczerpujące 
materiały szkoleniowe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rpo.slaskie.pl/


 
 
CZĘŚĆ 8 

 

KURS „Operator wózka widłowego (kategoria uprawnień II WJO) wraz bezpieczne wymianą butli gazowej" 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Operator wózka widłowego 
(kategoria uprawnień II WJO) wraz bezpieczne wymianą butli gazowej" w Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  
w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. 

2. Miejsce przeprowadzenia kursu – część teoretyczna w salach w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 
3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel) 
4. Minimalna liczba godzin: 42. 
5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 14 dni od podpisania umowy, zakończenie do 28 kwietnia 2019r. 
6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych 
7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów, poprzez przygotowanie uczestników do zdania 

egzaminu przed komisja UDT i uzyskania kwalifikacji operatora wózka widłowego (kategoria uprawnień II WJO) 
wraz bezpieczne wymianą butli gazowej. 

8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  

 Typy stosowanych wózków jezdniowych, 

 Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych, 

 Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy,  

 Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, 

 Wiadomości z zakresu BHP,  

 Wiadomości o dozorze technicznym, 

 Praktyczna jazda wózkiem widłowym, 

 Bezpieczna wymiana butli. 
Kurs prowadzony jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urzędu Dozoru Technicznego lub ODK w 

Mysłowicach. 
 
9. Inne wymagania Zamawiającego: 

 Zajęcia teoretyczne odbędą się w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie Raciborza. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić wyposażyć sale w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, spełniające 
wymogi BHP i PPOŻ. Jeśli zajęcia praktyczne odbędą się poza Raciborzem,  Wykonawca zapewnia uczestnikom 
bezpłatny transport. Wykonawca zapewnia odpowiedni park maszynowy wraz z placem manewrowym, 
spełanijącym wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.   

 Po zakończonym kursie Wykonawca jest zobowiązany zorganizować dla uczestników kursu egzamin przed Komisją 
UDT. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia kursu oraz 
zaświadczenie o kwalifikacjach do bezpiecznej wymiany butli gazowej, uprawnienia państwowe do wykonywania 
pracy. Koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminu należy uwzględnić w cenie szkolenia. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. 

 Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów 
edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów 
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl 

 Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie 
w weekendy) zgodnie z harmonogramem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

http://www.rpo.slaskie.pl/


 
 Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający 

informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem 
kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. 

 Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca skieruje 7 uczestników kursu na badania lekarskie, które umożliwią 
uczestnikom kursu otrzymanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora 
koparkoładowarki klasy III - koszt badań należy uwzględnić w cenie szkolenia. 

 Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odzież ochronną (tj. m.in. kask oraz kamizelka odblaskowa), które zostaną 
przekazane uczestnikom najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. 

 Wykonawca przygotuje i przekaże uczestnikom kursu, przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych, wyczerpujące 
materiały szkoleniowe.  

 



 
 

CZĘŚĆ 9 
 

KURS „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka" 
 
1.  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego „Metody badań drobnoustrojów, w tym 

chorobotwórczych dla człowieka" w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach 
projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1  
w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2.  Miejsce przeprowadzenia kursu: 
   10 godzin lekcyjnych – w laboratorium specjalistycznym, np. na uczelni medycznej, w woj. śląskim 
   5 godzin lekcyjnych – w pracowni chemicznej w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 
3.  Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel) 
4.  Minimalna liczba godzin: 15 godzin. 
5.  Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 21 dni od podpisania umowy, zakończenie do 26 maja 2019r. 
6.  Kurs prowadzony w formie zajęć praktycznych (laboratoryjnych) z niezbędna obudową teoretyczną 

7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 
8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

  niezbędną obudowę teoretyczną oraz ćwiczenia laboratoryjne dot. metod badań drobnoustrojów, w tym 
chorobotwórczych dla człowieka – 10 godzin lekcyjnych w specjalistycznym laboratorium mikrobiologicznym  

 niezbędną obudowę teoretyczną oraz ćwiczenia laboratoryjne dot. metod badań drobnoustrojów, w tym 
chorobotwórczych dla człowieka – 5 godzin lekcyjnych w laboratorium szkolnym w CKZiU nr 1 w Raciborzu 

9. Inne wymagania Zamawiającego: 

 Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np. w postaci: podręczników, skryptów, notatników, długopisów itp. oraz 
wszelkie inne materiały, odczynniki, i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zaj.  praktycznych(laboratoryjnych) z 
możliwością użyczenia sprzętu na zaj. w laboratorium szkolnym. 

 Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych.  

 Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym. 

 Wykonawca zapewnia przejazd uczestników kursu do laboratorium specjalistycznego na terenie woj. 
Śląskiego, tzn. cena kursu obejmuje koszt transportu. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. 

 Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów 
edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów 
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl 

 Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym. 

 Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający 
informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem 
kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. 

http://www.rpo.slaskie.pl/


 
 

CZĘŚĆ 10 
 

KURS „Metody badań produktów spożywczych na obecność bakterii chorobotwórczych, drożdży, pleśni, metali 
ciężkich metodami klasycznymi i instrumentalnymi" 

 
1.  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego „Metody badań produktów 

spożywczych na obecność bakterii chorobotwórczych, drożdży, pleśni, metali ciężkich metodami klasycznymi i 
instrumentalnymi" dla 7 osób, tzn. 6  uczniów i 1 nauczyciela Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 
Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Miejsce przeprowadzenia kursu: 
   10 godzin lekcyjnych - w laboratorium specjalistycznym, np. na uczelni medycznej, w woj. śląskim 
   5 godzin lekcyjnych - w pracowni chemicznej w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 
3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel) 

4. Minimalna liczba godzin: 15 godzin. 
5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 21 dni od podpisania umowy, zakończenie do 26 maja  2019r. 
6.  Kurs prowadzony w formie zajęć praktycznych (laboratoryjnych) z niezbędna obudową teoretyczną 
7  Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 

8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 niezbędną obudowę teoretyczną oraz ćwiczenia laboratoryjne dot. metod badań produktów spożywczych na obecność 
bakterii chorobotwórczych, drożdży, pleśni, metali ciężkich metodami klasycznymi i instrumentalnymi – 10 godzin 
lekcyjnych w specjalistycznym laboratorium mikrobiologicznym, 

 niezbędną obudowę teoretyczną oraz ćwiczenia laboratoryjne dot. metod badań produktów spożywczych na obecność 
bakterii chorobotwórczych, drożdży, pleśni, metali ciężkich metodami klasycznymi i instrumentalnymi – 5 godzin 
lekcyjnych w laboratorium szkolnym w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 

9. Inne wymagania Zamawiającego: 

 Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np. w postaci: podręczników, skryptów, notatników, długopisów itp. oraz 
wszelkie inne materiały, odczynniki, i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zaj.  praktycznych(laboratoryjnych) z 
możliwością użyczenia sprzętu na zaj. w laboratorium szkolnym. 

 Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych.  

 Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym. 

 Wykonawca zapewnia przejazd uczestników kursu do laboratorium specjalistycznego na terenie woj. 
Śląskiego, tzn. cena kursu obejmuje koszt transportu. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. 

 Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów 
edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów 
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl 

 Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym. 

 Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający 
informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem 
kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. 

http://www.rpo.slaskie.pl/

