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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
 
 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro 
pn. Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego  

„Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej" 

 
Opis przedmiotu zamówienia  

 

1.1.1.1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu 
Aktywności Lokalnej:  

1) Szkolenie: Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych 

- miejsce szkolenia: sala Urzędu Gminy w Wagańcu ( Wykonawca nie poniesie kosztów 
wynajmu ),  
- szkolenie grupowe: 1 grupa, 
- liczba osób – 1 grupa: 25 osób,  
- liczba godzin szkolenia: 42 godziny lekcyjne,    
- godziny szkolenia: 7 spotkań po 6 godzin lekcyjnych od poniedziałku do piątku, 
- termin szkolenia: X-XII/2012r.,  
- zakres programu szkolenia: komunikowanie się, asertywność, racjonalne podejmowanie 
decyzji, radzenie sobie ze stresem, konstruktywne przezwyciężanie sytuacji konfliktowych, 
rozpoznawanie własnych destrukcyjnych schematów zachowań i praca nad ich zmianą, 
poczucie wartości/godności, wyrażanie próśb, żądań, oczekiwań i wydawanie poleceń.  
 
Wykonawca musi zapewnić: 
- wyposażenie udostępnionej sali w: flipchart z papierem i mazakami lub tablicę 
suchościeralną z mazakami i gąbką, rzutnik multimedialny, ekran i laptop dla wykładowcy 
(jeśli wykładowca wymaga takiego sprzętu), 
- oznaczenie sali oraz budynku, w których odbywać się będą zajęcia poprzez umieszczenie 
plakatów dostarczonych przez Zamawiającego, 
- wykładowców,  
- ubezpieczenia kursantów,  
- materiały szkoleniowe: zeszyt, długopis, materiały opracowane przez prowadzącego, 
arkusze ćwiczeń ( materiały opracowane przez prowadzącego, arkusze ćwiczeń muszą być 
oznaczone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logiem Unii Europejskiej oraz 
zawierać adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego), 
- przerwa kawowa nielimitowana (kawa sypana i rozpuszczalna, herbata czarna w torebkach, 
woda gazowana i niegazowana, czajniki elektryczne  lub termosy, kubki jednorazowe do 
napojów gorących i zimnych, łyżeczki jednorazowe, cukier, śmietanka sypana lub płynna lub 
mleko, ciastka kruche); serwis kawowy musi znajdować się w sali szkoleniowej lub w 
bezpośrednim sąsiedztwie, 
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- obsługę techniczną szkolenia, 
- wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawierającego informację o nazwie projektu 
systemowego, w ramach którego prowadzone jest szkolenie, nazwę programu operacyjnego, 
numer i nazwę priorytetu, numer i nazwę działania oraz poddziałania, adnotację o 
współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, logo Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
- osobę prowadzącą szkolenie posiadająca wykształcenie wyższe psychologa, pedagoga, 
doradcy zawodowego lub psychoterapeuty, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w 
prowadzeniu szkoleń zgodnych z tematyką zawartą w opisie przedmiotu zamówienia,  
- przygotowanie i przekazanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu 
sprawozdania ze szkolenia (sprawozdanie musi zawierać: wykaz osób, które ukończyły 
szkolenie, kopię wydanych zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopię 
polisy ubezpieczeniowej, ankiety oceny szkolenia – przed i po odbytym szkoleniu, listy 
obecności, poświadczenie odbioru zaświadczeń przez uczestników szkolenia, zdjęcia 
wykonane podczas prowadzonych zajęć  - min. 5). /maksymalnie 14 dni po zakończeniu 
szkolenia,  
-   przekazanie przed realizacją formy wsparcia harmonogramu szkolenia do Zleceniodawcy.  
 
 

2) Szkolenie:  Grupowa terapia psychospołeczna 

- miejsce szkolenia: sala Urzędu Gminy w Wagańcu ( Wykonawca nie poniesie kosztów  
  wynajmu ), 
- szkolenie grupowe: 1 grupa, 
- liczba osób – 25 osób,  
- liczba godzin szkolenia: 20 godzin lekcyjnych,   
- godziny szkolenia: 2 spotkania po 7 godzin i 1 spotkanie w ilości 6 godzin lekcyjnych, od  
  poniedziałku do piątku, 
- termin szkolenia: X-XII/2012r.,  
- zakres programu szkolenia: nauka udzielenia pierwszej pomocy, higiena osobista i pracy,  
  zdrowy styl życia - bez nałogów. 
 
Wykonawca musi zapewnić: 
- wyposażenie udostępnionej sali w: flipchart z papierem i mazakami lub tablicę  
   suchościeralną z mazakami i gąbką, rzutnik multimedialny, ekran i laptop dla wykładowcy  
   (jeśli wykładowca wymaga takiego sprzętu), 
- oznaczenie sali oraz budynku, w których odbywać się będą zajęcia poprzez umieszczenie  
  plakatów dostarczonych przez Zamawiającego, 
- wykładowców, 
- ubezpieczenia kursantów,  
- materiały szkoleniowe: zeszyt, długopis, materiały opracowane przez prowadzącego,  
  arkusze ćwiczeń ( materiały opracowane przez prowadzącego, arkusze ćwiczeń muszą być  
  oznaczone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logiem Unii Europejskiej oraz  
  zawierać adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach  
  Europejskiego Funduszu Społecznego), 
- przerwa kawowa nielimitowana (kawa sypana i rozpuszczalna, herbata czarna w torebkach,  
  woda gazowana i niegazowana, czajniki elektryczne  lub termosy, kubki jednorazowe do  
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  napojów gorących i zimnych, łyżeczki jednorazowe, cukier, śmietanka sypana lub płynna  
  lub mleko, ciastka kruche); serwis kawowy musi znajdować się w sali szkoleniowej lub w  
  bezpośrednim sąsiedztwie, 
- obsługę techniczną szkolenia,  
- wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawierającego informację o nazwie projektu  
  systemowego, w ramach którego prowadzone jest szkolenie, nazwę programu operacyjnego,  
  numer i nazwę priorytetu, numer i nazwę działania oraz poddziałania, adnotację o  
  współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  
  Społecznego, logo Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
- osobę prowadzącą szkolenie posiadająca wykształcenie medyczne, wyższe psychologa lub  
  psychoterapeuty, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń   
  zgodnych z tematyką zawartą w opisie przedmiotu zamówienia,  
- przygotowanie i przekazanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu  
  sprawozdania ze szkolenia (sprawozdanie musi zawierać: wykaz osób, które ukończyły  
  szkolenie, kopię wydanych zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopię  
  polisy ubezpieczeniowej, ankiety oceny szkolenia – przed i po odbytym szkoleniu, listy  
  obecności, poświadczenie odbioru zaświadczeń przez uczestników szkolenia, zdjęcia  
  wykonane podczas prowadzonych zajęć  - min. 5). /maksymalnie 14 dni po zakończeniu  
  szkolenia,  
- przekazanie przed realizacją formy wsparcia harmonogramu szkolenia do Zleceniodawcy.  
  
 
  3) Szkolenie:  Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym  
  
- miejsce szkolenia: sala Urzędu Gminy w Wagańcu ( Wykonawca nie poniesie kosztów   
  wynajmu ),  
- szkolenie indywidualne, 
- liczba osób – 25 osób /zajęcia indywidualne/,  
- liczba godzin zajęć: 2 godziny lekcyjne na osobę,  
- godziny szkolenia: 2 godz lekcyjne na osobę, od poniedziałku do piątku,  
- termin szkolenia: X-XII/2012r.,  
- zakres programu szkolenia: autoprezentacja – sztuka mówienia o sobie, bilans  umiejętności 
zawodowych, dokumenty aplikacyjne, tworzenie Indywidualnych Planów Działania, 
rozmowa kwalifikacyjna. 
 
Wykonawca musi zapewnić: 
- wyposażenie udostępnionej sali w: flipchart z papierem i mazakami lub tablicę  
  suchościeralną z mazakami i gąbką, rzutnik multimedialny, ekran i laptop dla wykładowcy  
  (jeśli wykładowca wymaga takiego sprzętu), 
- oznaczenie sali oraz budynku, w których odbywać się będą zajęcia poprzez umieszczenie  
  plakatów dostarczonych przez Zamawiającego, 
- wykładowców, 
- ubezpieczenia kursantów,  
- materiały szkoleniowe: zeszyt, długopis, materiały opracowane przez prowadzącego,  
  arkusze ćwiczeń ( materiały opracowane przez prowadzącego, arkusze ćwiczeń muszą być  
  oznaczone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logiem Unii Europejskiej oraz  
  zawierać adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach    
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  Europejskiego Funduszu Społecznego), 
- obsługę techniczną szkolenia,  
- wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawierającego informację o nazwie projektu  
  systemowego, w ramach którego prowadzone jest szkolenie, nazwę programu operacyjnego,  
  numer i nazwę priorytetu, numer i nazwę działania oraz poddziałania, adnotację o  
  współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  
  Społecznego, logo Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
- osobę prowadzącą szkolenie o wykształceniu wyższym posiadająca uprawnienia doradcy  
  zawodowego oraz minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z  
  doradztwa zawodowego,  
- przygotowanie i przekazanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu  
  sprawozdania ze szkolenia (sprawozdanie musi zawierać: wykaz osób, które ukończyły  
  szkolenie, kopię wydanych zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopię  
  polisy ubezpieczeniowej, ankiety oceny szkolenia – przed i po odbytym szkoleniu,  
  Indywidualne Plany Działania, CV i listy motywacyjne każdego z uczestników szkolenia  
  sporządzone wspólnie z doradcą zawodowym, listy obecności, pisemne poświadczenie  
  odbioru zaświadczeń przez uczestników szkolenia, zdjęcia wykonane podczas  
  prowadzonych zajęć  - min. 5). /maksymalnie 14 dni po zakończeniu szkolenia,  
- przekazanie przed realizacją formy wsparcia harmonogramu szkolenia do Zleceniodawcy.  
  
 
2.2.2.2. Dla 9 osób, z którymi zawarto umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej:   

1) Szkolenie:  Warsztaty zarządzania gospodarstwem domowym 
 

- miejsce szkolenia: sala Urzędu Gminy w Wagańcu ( Wykonawca nie poniesie kosztów  
  wynajmu ),  
- szkolenie grupowe: 1 grupa,   
- liczba osób – 9 osób,    
- liczba godzin szkolenia: 24 godziny lekcyjne   
- godziny szkolenia: 4 spotkania po 6 godzin lekcyjnych, od poniedziałku do piątku,  
- termin szkolenia: X-XI/2012r.,    
- zakres programu szkolenia: uzyskanie przez uczestników umiejętności i wiedzy z zakresu  
  planowania budżetu domowego, żyć ekologicznie, dobieranie jadłospisu do stanu zdrowia,  
  jak nie dać się złapać w pułapki kredytowe, jakie prawa i obowiązki ciążą na nas  
  konsumentach. 
Wykonawca musi zapewnić: 
- wyposażenie udostępnionej sali w: flipchart z papierem i mazakami lub tablicę  
  suchościeralną z mazakami i gąbką, rzutnik multimedialny, ekran i laptop dla wykładowcy  
  (jeśli wykładowca wymaga takiego sprzętu), 
 - oznaczenie sali oraz budynku, w których odbywać się będą zajęcia poprzez umieszczenie  
   plakatów dostarczonych przez Zamawiającego, 
- wykładowców, 
- ubezpieczenia kursantów,  
- materiały szkoleniowe: zeszyt, długopis, materiały opracowane przez prowadzącego,  
  arkusze ćwiczeń ( materiały opracowane przez prowadzącego, arkusze ćwiczeń muszą być  
  oznaczone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logiem Unii Europejskiej oraz  
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  zawierać adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach  
  Europejskiego Funduszu Społecznego), 
- przerwa kawowa nielimitowana (kawa sypana i rozpuszczalna, herbata czarna w torebkach,  
  woda gazowana i niegazowana, czajniki elektryczne  lub termosy, kubki jednorazowe do  
  napojów gorących i zimnych, łyżeczki jednorazowe, cukier, śmietanka sypana lub płynna  
  lub mleko, ciastka kruche); serwis kawowy musi znajdować się w sali szkoleniowej lub w  
  bezpośrednim sąsiedztwie, 
- obsługę techniczną szkolenia, 
- wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawierającego informację o nazwie projektu  
  systemowego, w ramach którego prowadzone jest szkolenie, nazwę programu operacyjnego,  
  numer i nazwę priorytetu, numer i nazwę działania oraz poddziałania, adnotację o  
  współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  
  Społecznego, logo Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
- osobę prowadzącą szkolenie posiadająca wykształcenie wyższe 
- przygotowanie i przekazanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu  
  sprawozdania ze szkolenia (sprawozdanie musi zawierać: wykaz osób, które ukończyły  
  szkolenie, kopię wydanych zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopię  
  polisy ubezpieczeniowej, ankiety oceny szkolenia – przed i po odbytym szkoleniu, listy  
  obecności, pisemne poświadczenie odbioru zaświadczeń przez uczestników szkolenia,  
  zdjęcia wykonane podczas prowadzonych zajęć  - min. 5). /maksymalnie 14 dni po  
  zakończeniu szkolenia, 
- przekazanie przed realizacją formy wsparcia harmonogramu szkolenia do Zleceniodawcy.  
  
 

3. Kursy zawodowe dla 15 osób z którymi podpisano kontrakty socjalne 
     
   

1)  Kurs: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 

- miejsce szkolenia: zapewnia realizator szkolenia (nie dalej jednak niż 30 km),  
- liczba osób – 5,  
- liczba godzin szkolenia: 160 godzin lekcyjnych na osobę, w tym minimum 90 godzin   
  lekcyjnych zajęć praktycznych,                          
- godziny szkolenia:  maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie, od poniedziałku do piątku  
- termin kursu: X-XII/2012r., 
- zakres programu kursu: kształtowanie się cen, formy zapłaty za towar, istota sprzedaży,   
  zadania handlu i jego klasyfikacja, towaroznawstwo, lokal handlowy (wnętrze, wyposażenie   
), rodzaje komunikowania się z klientem, sztuka efektywnej sprzedaży, prowadzenie   
  działalności gospodarczej, standard obsługi klienta, bezpieczeństwo i higiena pracy w  
  jednostce handlowej, profil profesjonalnego sprzedawcy, nowoczesne techniki sprzedaży,  
  zagadnienia związane z obsługą kas fiskalnych, ćwiczenia praktyczne – obsługa kas  
  fiskalnych, egzamin.  
  
Wykonawca musi zapewnić: 
- salę do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, wyposażoną co najmniej                 
  w stoły/ławki i miejsca do siedzenia dostosowane do ilości uczestników, flipchart                         
  z papierem i mazakami lub tablicę suchościeralną z mazakami i gąbką, rzutnik   
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  multimedialny, ekran i laptop dla wykładowcy (jeśli wykładowca wymaga takiego sprzętu);   
  sale muszą spełniać wymagania zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i BHP, 
- oznaczenie sali oraz budynku, w których odbywać się będą zajęcia poprzez umieszczenie  
  plakatów dostarczonych przez Zamawiającego, 
- dostęp do zaplecza sanitarnego, 
- ubezpieczenia kursantów,  
- badania lekarskie,  
- dostęp do kas fiskalnych na zajęciach praktycznych, w tym 1 kasa/1 uczestnika szkolenia, 
- wykładowców, 
- materiały szkoleniowe: zeszyt, długopis, materiały opracowane przez prowadzącego lub  
  podręczniki lub skrypty ( materiały opracowane przez prowadzącego lub podręczniki lub  
  skrypty muszą być oznaczone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logiem Unii  
  Europejskiej oraz zawierać adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską  
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), 
- obiad (ciepłe drugie danie: mięso bądź ryba, ziemniaki lub ryż lub kasza, surówka, podane  
  w jednorazowych opakowaniach) i przerwa kawowa nielimitowana (kawa sypana i  
  rozpuszczalna, herbata czarna w torebkach, woda gazowana i niegazowana, czajniki   
  elektryczne  lub termosy, kubki jednorazowe do napojów gorących i zimnych, łyżeczki  
  jednorazowe, cukier, śmietanka sypana lub płynna lub mleko, ciastka kruche); serwis   
  kawowy musi znajdować się w sali szkoleniowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 
- zwrot kosztów dojazdu uczestnika  na szkolenie za bilet PKP/PKS, 
- obsługę techniczną szkolenia, 
- zajęcia praktyczne, 
- wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, w tym zaświadczenie zgodne z  
  rozporządzeniem MEN z dnia 3.02.2006r. (Dz. U. nr 31 poz. 216) oraz zaświadczenie  
  zawierające informację o nazwie projektu systemowego, w ramach którego prowadzone jest  
  szkolenie, nazwę programu operacyjnego, numer i nazwę priorytetu, numer i nazwę  
  działania oraz poddziałania, adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię  
  Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej oraz  
  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
- osobę/osoby prowadzące posiadającą wykształcenie minimum: średnie ekonomiczne oraz 
minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zgodnych z tematyką zawartą w 
opisie przedmiotu zamówienia. 
- przygotowanie i przekazanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu   
  sprawozdania ze szkolenia (sprawozdanie musi zawierać: wykaz osób, które ukończyły  
  szkolenie, kopię wydanych zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopię  
  polisy ubezpieczeniowej, ankiety oceny szkolenia – przed i po odbytym szkoleniu, listy  
  obecności, pisemne poświadczenie odbioru zaświadczeń przez uczestników szkolenia,  
  zdjęcia wykonane podczas prowadzonych zajęć i egzaminu  - min. 5).  /maksymalnie 14 dni  
  po zakończeniu szkolenia,   
- przekazanie przed realizacją formy wsparcia harmonogramu szkolenia do Zleceniodawcy.    
 

 
    2) Kurs: Obsługa wózków jezdniowych 

 
- miejsce szkolenia: zapewnia realizator szkolenia (nie dalej jednak niż 30 km), 
- liczba osób – 2, 
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- liczba godz. kursu: 70 godzin lekcyjnych na osobę, w tym minimum 15 godzin lekcyjnych  
  zajęć praktycznych,                          
- godziny szkolenia: maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie, od poniedziałku do piątku  
- termin kursu: X-XII/2012r., 
- zakres programu kursu: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków,  
  czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami  
  widłowymi, czynności operatora w czasie pracy wózka, wiadomości z zakresu  
  ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, praktyczna nauka jazdy, bezpieczna obsługa 
– wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia, wiadomości o dozorze  
   techniczne, egzamin. 
Wykonawca musi zapewnić: 
- salę do przeprowadzenia zajęć teoretycznych, wyposażoną co najmniej w stoły/ławki                   
  i miejsca do siedzenia dostosowane do ilości uczestników, flipchart z papierem i mazakami  
  lub tablicę suchościeralną z mazakami i gąbką, rzutnik multimedialny, ekran i laptop dla   
  wykładowcy (jeśli wykładowca wymaga takiego sprzętu); sale muszą spełniać wymagania  
  zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i BHP, plac manewrowy z wózkami widłowymi  
  do przeprowadzenia zajęć praktycznych, 
- oznaczenie sali oraz budynku, w których odbywać się będą zajęcia poprzez umieszczenie  
  plakatów dostarczonych przez Zamawiającego, 
- dostęp do zaplecza sanitarnego, 
- wykładowców,  
- ubezpieczenia kursantów,  
- odzież ochronną (w razie potrzeby),  
- materiały szkoleniowe: zeszyt, długopis, materiały opracowane przez prowadzącego lub  
  podręczniki lub skrypty ( materiały opracowane przez prowadzącego lub podręczniki lub  
  skrypty muszą być oznaczone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logiem Unii  
  Europejskiej oraz zawierać adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską  
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), 
- obiad (ciepłe drugie danie: mięso bądź ryba, ziemniaki lub ryż lub kasza, surówka, podane  
  w jednorazowych opakowaniach) i przerwa kawowa nielimitowana (kawa sypana i  
  rozpuszczalna, herbata czarna w torebkach, woda gazowana i niegazowana, czajniki  
  elektryczne  lub termosy, kubki jednorazowe do napojów gorących i zimnych, łyżeczki  
  jednorazowe, cukier, śmietanka sypana lub płynna lub mleko, ciastka kruche); serwis  
  kawowy musi znajdować się w sali szkoleniowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 
- zwrot kosztów dojazdu uczestnika  na szkolenie za bilet PKP/PKS, 
- obsługę techniczną szkolenia, 
- zajęcia praktyczne, 
- badania lekarskie,   
- wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, w tym zaświadczenie zgodne                                 
  z rozporządzeniem MEN z dnia 3.02.2006r. (Dz. U. nr 31 poz. 216) oraz zaświadczenie  
  zawierające informację o nazwie projektu systemowego, w ramach którego prowadzone jest  
  szkolenie, nazwę programu operacyjnego, numer i nazwę priorytetu, numer i nazwę  
  działania oraz poddziałania, adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię  
  Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej oraz  
  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
- osobę/osoby prowadzące posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu  
  szkoleń zgodnych z tematyką zawartą w opisie przedmiotu zamówienia.   
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- przygotowanie i przekazanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu  
  sprawozdania ze szkolenia (sprawozdanie musi zawierać: wykaz osób, które ukończyły  
  szkolenie, kopię wydanych zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopię  
  polisy ubezpieczeniowej, ankiety oceny szkolenia – przed i po odbytym szkoleniu, listy  
  obecności, pisemne poświadczenie odbioru zaświadczeń przez uczestników szkolenia,  
  zdjęcia wykonane podczas prowadzonych zajęć i egzaminu  - min. 5).  /maksymalnie 14 dni  
  po zakończeniu szkolenia,   
- przekazanie przed realizacją formy wsparcia harmonogramu szkolenia do Zleceniodawcy.  
    

3) Kurs: Opiekun osób chorych, starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci 
 

- miejsce szkolenia: zapewnia realizator szkolenia (nie dalej jednak niż 30 km), 
- liczba osób – 4,  
- liczba godz. kursu: 160 godzin lekcyjnych osobę, w tym minimum 90 godzin lekcyjnych  
  zajęć praktycznych,                          
-godziny szkolenia: maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie, od poniedziałku do piątku,  
- termin kursu: XI-XII/2012r., 
- zakres programu kursu: pomoc przedlekarska, pielęgnacja i opieka nad osobą chorą, starszą,  
  niepełnosprawną oraz dzieckiem, podstawy anatomii, fizjologii i psychologii, zasady  
  żywienia osób chorych, starszych , niepełnosprawnych oraz dzieci, zajęcia praktyczne             
  z pielęgnacji i opieki (opieka i pielęgnacja dzieci, opieka i pielęgnacja osób chorych i  
  niepełnosprawnych, pielęgnacja i opieka osób starszych), psychologiczne i pedagogiczne  
  aspekty opieki, instytucje i organizacje świadczące pomoc, egzamin.  
 
Wykonawca musi zapewnić: 
- salę do przeprowadzenia zajęć teoretycznych, wyposażoną co najmniej w stoły/ławki i   
  miejsca do siedzenia dostosowane do ilości uczestników, flipchart z papierem i mazakami  
  lub tablicę suchościeralną z mazakami i gąbką, rzutnik multimedialny, ekran i laptop dla  
  wykładowcy (jeśli wykładowca wymaga takiego sprzętu) oraz odpowiednie miejsce odbycia  
  zajęć praktycznych, sale muszą spełniać wymagania zgodnie z przepisami przeciwpożaro-  
  wymi i BHP, 
- oznaczenie sali oraz budynku, w których odbywać się będą zajęcia poprzez umieszczenie  
  plakatów dostarczonych przez Zamawiającego, 
- dostęp do zaplecza sanitarnego, 
- wykładowców, 
- ubezpieczenia kursantów,  
- materiały szkoleniowe: zeszyt, długopis, materiały opracowane przez prowadzącego lub  
  podręczniki lub skrypty ( materiały opracowane przez prowadzącego lub podręczniki lub  
  skrypty muszą być oznaczone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logiem Unii  
  Europejskiej oraz zawierać adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską  
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), 
- obiad (ciepłe drugie danie: mięso bądź ryba, ziemniaki lub ryż lub kasza, surówka, podane  
  w jednorazowych opakowaniach) i przerwa kawowa nielimitowana (kawa sypana                    
  i rozpuszczalna, herbata czarna w torebkach, woda gazowana i niegazowana, czajniki  
  elektryczne  lub termosy, kubki jednorazowe do napojów gorących i zimnych, łyżeczki  
  jednorazowe, cukier, śmietanka sypana lub płynna lub mleko, ciastka kruche); serwis  
  kawowy musi znajdować się w sali szkoleniowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 
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- zajęcia praktyczne w Domu Pomocy Społecznej lub Klubie Samopomocowym, 
- zwrot kosztów dojazdu uczestnika  na szkolenie za bilet PKP/PKS, 
- obsługę techniczną szkolenia, 
- wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, w tym zaświadczenie zgodne z  
  rozporządzeniem MEN z dnia 3.02.2006r. (Dz. U. nr 31 poz. 216) oraz zaświadczenie  
  zawierające informację o nazwie projektu systemowego, w ramach którego prowadzone jest  
  szkolenie, nazwę programu operacyjnego, numer i nazwę priorytetu, numer i nazwę  
  działania oraz poddziałania, adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię  
  Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej oraz  
  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
- badania lekarskie,  
- odzież ochronną,  
- osobę/osoby prowadzące posiadającą wykształcenie wyższe odpowiadające zakresowi  
  tematycznemu kursu oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe odpowiadające  
  zakresowi tematycznemu kursu,  
- przygotowanie i przekazanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu  
  sprawozdania ze szkolenia (sprawozdanie musi zawierać: wykaz osób, które ukończyły  
  szkolenie, kopię wydanych zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopię  
  polisy ubezpieczeniowej, ankiety oceny szkolenia – przed i po odbytym szkoleniu, listy  
  obecności, pisemne poświadczenie odbioru zaświadczeń przez uczestników szkolenia,  
  zdjęcia wykonane podczas prowadzonych zajęć i egzaminu  - min. 5).  /maksymalnie 14 dni  
  po zakończeniu szkolenia,   
- przekazanie przed realizacją formy wsparcia harmonogramu szkolenia do Zleceniodawcy.  
 

 
4) Kurs: Kucharz - kelner 
 

- miejsce szkolenia: zapewnia realizator szkolenia (nie dalej jednak niż 30 km),  
- liczba osób – 1,   
- liczba godz. kursu: 160 godzin lekcyjnych na osobę, w tym minimum 120 godzin  
  lekcyjnych zajęć praktycznych,                          
- godziny szkolenia: maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie, od poniedziałku do piątku,  
- termin kursu: X-XII/2012r., 
- zakres programu kursu: wizerunek kucharza - kelnera, przepisy BHP, higiena zawodowa            
  i wymogi higieniczno-sanitarne dla placówek gastronomicznych - HACCP w placówkach  
  żywienia zbiorowego, zasady żywienia i układanie jadłospisów, przepisy kulinarne,  
  przygotowanie i obróbka wstępna surowców-produkcja, przygotowanie półproduktów,  
  obróbka cieplna, chłodzenie i zamrażanie, wykończenie wyrobów garmażeryjnych,  
  technologia przyrządzania potraw i podstawowych posiłków( śniadania, obiady desery,  
  kolacje, przekąski ), technika dekorowania potraw, przygotowania stołu, przygotowanie sali  
  do obsługi klienta, technika noszenia naczyń i tac, technika podawania potraw i napojów,  
  egzamin.  
  
Wykonawca musi zapewnić:   
- salę do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, wyposażoną co najmniej                  
  w stoły/ławki i miejsca do siedzenia dostosowane do ilości uczestników, flipchart                        
  z papierem i mazakami lub tablicę suchościeralną z mazakami i gąbką, rzutnik  
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  multimedialny, ekran i laptop dla wykładowcy (jeśli wykładowca wymaga takiego sprzętu);  
  sale muszą spełniać wymagania zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i BHP, 
- oznaczenie sali oraz budynku, w których odbywać się będą zajęcia poprzez umieszczenie  
  plakatów dostarczonych przez Zamawiającego, 
- dostęp do zaplecza sanitarnego, 
- wykładowców, 
- materiały szkoleniowe: zeszyt, długopis, materiały opracowane przez prowadzącego lub  
  podręczniki lub skrypty ( materiały opracowane przez prowadzącego lub podręczniki lub  
  skrypty muszą być oznaczone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logiem Unii  
  Europejskiej oraz zawierać adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską  
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), 
- obiad (ciepłe drugie danie: mięso bądź ryba, ziemniaki lub ryż lub kasza, surówka, podane  
  w jednorazowych opakowaniach) i przerwa kawowa nielimitowana (kawa sypana i  
  rozpuszczalna, herbata czarna w torebkach, woda gazowana i niegazowana, czajniki  
  elektryczne  lub termosy, kubki jednorazowe do napojów gorących i zimnych, łyżeczki  
  jednorazowe, cukier, śmietanka sypana lub płynna lub mleko, ciastka kruche); serwis  
  kawowy musi znajdować się w sali szkoleniowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 
- zajęcia praktyczne,  
- zwrot kosztów dojazdu uczestnika  na szkolenie za bilety PKP/PKS, 
- obsługę techniczną szkolenia,  
- wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, w tym zaświadczenie zgodne z rozpo-  
  rządzeniem MEN z dnia 3.02.2006r. (Dz. U. nr 31 poz. 216) oraz zaświadczenie zawierające  
  informację o nazwie projektu systemowego, w ramach którego prowadzone jest szkolenie,  
  nazwę programu operacyjnego, numer i nazwę priorytetu, numer i nazwę działania oraz  
  poddziałania, adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach  
  Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego  
  Kapitał Ludzki, 
- ubezpieczenie kursantów,  
- badania lekarskie, badania SANEPIDU 
- osobę/osoby prowadzące posiadające wykształcenie minimum: technik żywienia oraz 
minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe odpowiadające zakresowi tematycznemu kursu,  
- odzież ochronną,  
- przygotowanie i przekazanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu   
  sprawozdania ze szkolenia (sprawozdanie musi zawierać: wykaz osób, które ukończyły  
  szkolenie, kopię wydanych zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopię  
  polisy ubezpieczeniowej, ankiety oceny szkolenia – przed i po odbytym szkoleniu, listy  
  obecności, pisemne poświadczenie odbioru zaświadczeń przez uczestników szkolenia,  
  zdjęcia wykonane podczas prowadzonych zajęć i egzaminu  - min. 5).  /maksymalnie 14 dni  
  po zakończeniu szkolenia,   
- przekazanie przed realizacją formy wsparcia harmonogramu szkolenia do Zleceniodawcy.   
 
 
 

5) Kurs: Specjalista do spraw wykańczania wnętrz  
 

- miejsce szkolenia: zapewnia realizator szkolenia (nie dalej jednak niż 30 km),  
- liczba osób – 2,  
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- liczba godzin szkolenia: 160 godzin lekcyjnych na osobę, w tym minimum 120 godzin  
   lekcyjnych zajęć praktycznych,                          
- godziny szkolenia:  maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie, od poniedziałku do piątku,  
- termin kursu: XI-XII/2012r., 
- wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju kursu,  
- zakres programu kursu: szkolenie z zakresu BHP,  zagadnienia teoretyczne i praktyczne    
  wykonywania robót wykończeniowych wnętrz budynków (w tym wykonywanie gładzi  
  szpachlowej, zabudowy wnętrz, układania paneli podłogowych i ściennych, podwieszania  
  sufitów oraz tapetowania, malowania wnętrz, układanie posadzek, glazury, terakoty ),  
  egzamin.  
 
Wykonawca musi zapewnić: 
- salę do przeprowadzenia zajęć teoretycznych, wyposażoną co najmniej w stoły/ławki                   
  i miejsca do siedzenia dostosowane do ilości uczestników, flipchart z papierem i mazakami  
  lub tablicę suchościeralną z mazakami i gąbką, rzutnik multimedialny, ekran i laptop dla  
  wykładowcy (jeśli wykładowca wymaga takiego sprzętu) sale muszą spełniać wymagania  
  zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i BHP, 
- oznaczenie sali oraz budynku, w których odbywać się będą zajęcia poprzez umieszczenie  
  plakatów dostarczonych przez Zamawiającego, 
- dostęp do zaplecza sanitarnego, 
- wykładowców, 
- ubezpieczenia kursantów,  
- materiały szkoleniowe: zeszyt, długopis, materiały opracowane przez prowadzącego lub 
podręczniki lub skrypty ( materiały opracowane przez prowadzącego lub podręczniki lub 
skrypty muszą być oznaczone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logiem Unii 
Europejskiej oraz zawierać adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), 
- obiad (ciepłe drugie danie: mięso bądź ryba, ziemniaki lub ryż lub kasza, surówka, podane 
w jednorazowych opakowaniach) i przerwa kawowa nielimitowana (kawa sypana i 
rozpuszczalna, herbata czarna w torebkach, woda gazowana i niegazowana, czajniki 
elektryczne  lub termosy, kubki jednorazowe do napojów gorących i zimnych, łyżeczki 
jednorazowe, cukier, śmietanka sypana lub płynna lub mleko, ciastka kruche); serwis kawowy 
musi znajdować się w sali szkoleniowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 
- zwrot kosztów dojazdu uczestnika  na szkolenie za bilety PKP/PKS, 
- badania lekarskie, 
- obsługę techniczną szkolenia, 
- zajęcia praktyczne, 
- osobę/osoby prowadzące posiadającą wykształcenie minimum: technik budowlany oraz 
minimum 3  letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zgodnych z tematyką zawartą w 
opisie  przedmiotu zamówienia. 
- wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, w tym zaświadczenie zgodne z rozpo-  
  rządzeniem MEN z dnia 3.02.2006r. (Dz. U. nr 31 poz. 216) oraz zaświadczenie zawierające  
  informację o nazwie projektu systemowego, w ramach którego prowadzone jest szkolenie,  
  nazwę programu operacyjnego, numer i nazwę priorytetu, numer i nazwę działania oraz  
  poddziałania, adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach  
  Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego  
  Kapitał Ludzki,  
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- odzież ochronną,   
- przygotowanie i przekazanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu  
  sprawozdania ze szkolenia (sprawozdanie musi zawierać: wykaz osób, które ukończyły  
  szkolenie, kopię wydanych zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopię  
  polisy ubezpieczeniowej, ankiety oceny szkolenia – przed i po odbytym szkoleniu, listy  
  obecności, pisemne poświadczenie odbioru zaświadczeń przez uczestników szkolenia,  
  zdjęcia wykonane podczas prowadzonych zajęć i egzaminu  - min. 5).  /maksymalnie 14 dni  
  po zakończeniu szkolenia,   
- przekazanie przed realizacją formy wsparcia harmonogramu szkolenia do Zleceniodawcy.   
 

6) Kurs: Kosmetyczka ze stylizacją paznokci 
 
- miejsce szkolenia: zapewnia realizator szkolenia (nie dalej jednak niż 30 km),  
- liczba osób – 1,  
- liczba godzin szkolenia: 180 godzin lekcyjnych na osobę, w tym minimum 120 godzin  
  lekcyjnych zajęć praktycznych,    
- godziny szkolenia:  maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie, od poniedziałku do piątku,  
- termin kursu: X-XII/2012r., 
- zakres programu kursu: organizacja salonu kosmetycznego, podstawy anatomii i fizjologii,  
  diagnostyka kosmetyczna, podstawowe zabiegi stosowane w gabinecie kosmetycznym,  
  zagadnienia teoretyczne z zakresu stylizacji paznokci ( budowa paznokci, czynniki  
  wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na wygląd i kształt paznokci, defekty kosmetyczne            
  i choroby paznokci, zajęcia praktyczne z zakresu stylizacji paznokci ( manicure i pedicure ),  
  sztuka zdobienia paznokci, prowadzenie działalności gospodarczej, egzamin.  
 
Wykonawca musi zapewnić: 
- salę do przeprowadzenia zajęć teoretycznych wyposażoną co najmniej w stoły/ławki i  
  miejsca do siedzenia dostosowane do ilości uczestników, flipchart z papierem i mazakami  
  lub tablicę suchościeralną z mazakami i gąbką, rzutnik multimedialny, ekran i laptop dla  
  wykładowcy (jeśli wykładowca wymaga takiego sprzętu) oraz warsztaty wyposażone w  
  niezbędny sprzęt i urządzenia do przeprowadzenia zajęć praktycznych; sale oraz warsztaty  
  muszą spełniać wymagania zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i BHP, 
- oznaczenie sali oraz budynku, w których odbywać się będą zajęcia poprzez umieszczenie  
  plakatów dostarczonych przez Zamawiającego, 
- dostęp do zaplecza sanitarnego, 
- wykładowców, 
- materiały szkoleniowe: zeszyt, długopis, materiały opracowane przez prowadzącego lub  
  podręczniki lub skrypty, ( materiały opracowane przez prowadzącego lub podręczniki lub  
  skrypty muszą być oznaczone logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i logiem Unii  
  Europejskiej oraz zawierać adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską  
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), 
- obiad (ciepłe drugie danie: mięso bądź ryba, ziemniaki lub ryż lub kasza, surówka, podane  
  w jednorazowych opakowaniach) i przerwa kawowa nielimitowana (kawa sypana i  
  rozpuszczalna, herbata czarna w torebkach, woda gazowana i niegazowana, czajniki  
  elektryczne  lub termosy, kubki jednorazowe do napojów gorących i zimnych, łyżeczki  
  jednorazowe, cukier, śmietanka sypana lub płynna lub mleko, ciastka kruche); serwis  
  kawowy musi znajdować się w sali szkoleniowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 
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- zwrot kosztów dojazdu uczestnika  na szkolenie za bilety PKP/PKS, 
- zapewnienie obsługi technicznej szkolenia, 
- badania lekarskie,  
- odzież ochronną (w razie potrzeby),  
- ubezpieczenie kursantów,  
- zajęcia praktyczne, 
- osobę/osoby prowadzące posiadającą wykształcenie minimum: technik usług 
kosmetycznych oraz minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zgodnych z 
tematyką zawartą w opisie przedmiotu zamówienia. 
- wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, w tym zaświadczenie zgodne z rozpo-  
  rządzeniem MEN z dnia 3.02.2006r. (Dz. U. nr 31 poz. 216) oraz zaświadczenie zawierające  
  informację o nazwie projektu systemowego, w ramach którego prowadzone jest szkolenie,  
  nazwę programu operacyjnego, numer i nazwę priorytetu, numer i nazwę działania oraz  
  poddziałania, adnotację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach  
  Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego  
  Kapitał Ludzki,   
- przygotowanie i przekazanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu  
  sprawozdania ze szkolenia (sprawozdanie musi zawierać: wykaz osób, które ukończyły  
  szkolenie, kopię wydanych zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopię  
  polisy ubezpieczeniowej, ankiety oceny szkolenia – przed i po odbytym szkoleniu, listy  
  obecności, pisemne poświadczenie odbioru zaświadczeń przez uczestników szkolenia,  
  zdjęcia wykonane podczas prowadzonych zajęć i egzaminu  - min. 5).  /maksymalnie 14 dni  
  po zakończeniu szkolenia,   
- przekazanie przed realizacją formy wsparcia harmonogramu szkolenia do Zleceniodawcy.  
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UWAGI OGÓLNE  

 
Poza uwagami zawartymi przy opisie każdego z kursów, koniczne jest:   
  

1. Maksymalnie do 14 dni po zakończonej każdej formie wsparcia Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy sprawozdania ze szkolenia (sprawozdanie 
musi zawierać: wykaz osób, które ukończyły szkolenie oraz osoby, które nie 
ukończyły szkolenia, kopię wydanych zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem, kopię polisy ubezpieczeniowej, ankiety oceny szkolenia – przed i po 
odbytym szkoleniu, listy obecności, pisemne poświadczenie odbioru zaświadczeń 
przez uczestników szkolenia, zdjęcia wykonane podczas prowadzonych zajęć i 
egzaminu  - min. 5), 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania przed każdym szkoleniem 
harmonogramu szkolenia zawierającego: nazwę szkolenia, godziny trwania szkolenia, 
ilość uczestników, adres szkolenia, nr sali, nazwisko wykładowcy.  

3. Dla każdego kursanta w ramach  kursu zawodowego, Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić ubezpieczenie i badanie lekarskie, a ramach pozostałych szkoleń tylko 
ubezpieczenie. 

4. Do 14 dni po zakończeniu każdego realizowanego kursu Wykonawca jest 
zobowiązany do przekazania Zleceniodawcy pisemnego poświadczenia odbioru 
zwrotu kosztów dojazdu do miejsca szkolenia /może zawierać się w sprawozdaniu ze 
szkolenia/.  

5. Do 14 dni po zakończeniu każdego realizowanego kursu Wykonawca jest 
zobowiązany do przekazania Zleceniodawcy pisemnego poświadczenia odbioru 
posiłku /może zawierać się w sprawozdaniu ze szkolenia/.  


