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Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Szkolenia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. 

Władysława Stanisława Reymonta w Rawie Mazowieckiej w związku z realizowanym projektem „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy 

sukces” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 11 - XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie 03 - XI.3 Kształcenie zawodowe: 

 

Część I 

Zad. 1. Kurs Excel w logistyce 

Zad. 2. Kurs Rachunkowość finansowa 

Zad. 3. Kurs Programy komputerowe w pracy biurowej 

Zad. 4. Kurs Przedstawiciel handlowy 

Zad. 5. Kurs ABC firmy 

 

Część II 

Zad. 1. Kurs operatora wózków widłowych 

 

Część III 

Zad. 1. Kurs prawa jazdy kat. B 

 

Część IV 

Zad. 1. Kurs prawa jazdy kat. T 
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Część V 

Zad. 1. Szkolenie dla n-li z obsługi zakupionego sprzętu w ramach projektu 

 

Szkolenia skierowane są do uczniów technikum kształcącego w zawodach: technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik logistyk oraz 

nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

 

 

CZĘŚĆ I 

 

Zad. 1. Kurs Excel w logistyce 

Planowany okres realizacji: 03.2021-06.2021; 09.2021-02.2022 

Liczba godzin szkolenia: 18 godzin * 2 edycje = 36 godzin 

Planowana liczba uczestników: 10 (1 grupa) * 2 edycje = 20 osób 

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia mogą być realizowane w dni robocze po lekcjach w godzinach 15.00-18.00 lub w 

sobotę w godzinach 8.00-16.00. 

Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do pracy podczas kursu (książka/materiały drukowane). 

Tematyka obowiązkowa: funkcje obliczeniowe Excela w zarządzaniu zamówieniami, sprzedażą, magazynem; opracowanie raportów i analiz; 

planowanie zakupów i zapasów. 

 

Zad. 2. Kurs Rachunkowość finansowa 

Planowany okres realizacji: 03.2021-06.2021; 09.2021-02.2022 

Liczba godzin szkolenia: 22 godziny * 2 edycje = 44 godziny 

Planowana liczba uczestników: 10 (1 grupa) * 2 edycje = 20 osób 

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia mogą być realizowane w dni robocze po lekcjach w godzinach 15.00-18.00 lub w 

sobotę w godzinach 8.00-16.00. 
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Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do pracy podczas kursu (książka/materiały drukowane). 

Tematyka obowiązkowa: czynniki tworzące wynik finansowy przedsiębiorstwa; sporządzanie sprawozdań finansowych i dokumentów 

księgowych; typowe zdarzenia w rachunkowości w zakresie obrotu materiałowego, obrotu towarowego, obrotu wyrobami gotowymi, 

rozrachunków, środków pieniężnych. 

 

Zad. 3. Kurs Programy komputerowe w pracy biurowej 

Planowany okres realizacji: 03.2021-06.2021; 09.2021-02.2022 

Liczba godzin szkolenia: 22 godziny * 2 edycje = 44 godziny 

Planowana liczba uczestników: 10 (1 grupa) * 2 edycje = 20 osób 

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia mogą być realizowane w dni robocze po lekcjach w godzinach 15.00-18.00 lub w 

sobotę w godzinach 8.00-16.00. 

Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do pracy podczas kursu (książka/materiały drukowane). 

Tematyka obowiązkowa: Corel Draw do tworzenia zaproszeń, wizytówek oraz folderów reklamowych firmy; Microsoft Word do tworzenia 

dokumentów na potrzeby firmy; Microsoft Excel do sporządzania zestawień, raportów; PowerPoint do przygotowywania prezentacji i wystąpień 

publicznych. 

 

Zad. 4. Kurs Przedstawiciel handlowy 

Planowany okres realizacji: 03.2021-06.2021; 09.2021-02.2022 

Liczba godzin szkolenia: 24 godziny * 2 edycje = 48 godzin 

Planowana liczba uczestników: 10 (1 grupa) * 2 edycje = 20 osób 

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia mogą być realizowane w dni robocze po lekcjach w godzinach 15.00-18.00 lub w 

sobotę w godzinach 8.00-16.00. 

Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do pracy podczas kursu (książka/materiały drukowane). 

Tematyka obowiązkowa: marketing, techniki i psychologia sprzedaży, negocjacje, pozyskiwanie informacji i obsługa klienta. 
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Zad. 5. Kurs ABC firmy 

Planowany okres realizacji: 03.2021-06.2021; 09.2021-02.2022 

Liczba godzin szkolenia: 24 godziny * 3 grupy * 2 edycje = 144 godziny 

Planowana liczba uczestników: 4 (1 grupa) + 10 (2 grupy) * 2 edycje = 48 osób 

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia mogą być realizowane w dni robocze po lekcjach w godzinach 15.00-18.00 lub w 

sobotę w godzinach 8.00-16.00. 

Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do pracy podczas kursu (książka/materiały drukowane). 

Tematyka obowiązkowa: rejestracja działalności, zagadnienia prawne, finansowe, podatkowe, marketing, sprzedaż, zatrudnianie pracowników. 

 

 

CZĘŚĆ II 

 

Zad. 1. Kurs operatora wózków widłowych 

Planowany okres realizacji: 03.2021-06.2021; 09.2021-02.2022 

Liczba godzin szkolenia: 42 godziny *2 grupy * 2 edycje = 168 godzin 

Planowana liczba uczestników: 4 (1 grupa) + 10 (1 grupa) * 2 edycje = 28 osób 

Wykonawca zapewni i opłaci badania lekarskie oraz zapewni opłatę za egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego. 

Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminu (książka/materiały drukowane). 

Wykonawca musi zapewnić plac manewrowy. 

Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w salach Zamawiającego. Zajęcia mogą być realizowane w dni robocze po lekcjach w godzinach 15.00-

18.00 lub w dni wolne od nauki szkolnej. 

Wykonawca musi zapewnić transport do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych oraz na egzamin. 

Tematyka zgodna z ustalonymi dla kwalifikacji (operator wózków widłowych) wymaganiami m.in. typy i budowa wózków, czynności operatora 

przed, w trakcie i po zakończeniu pracy, BHP, praktyczna jazda. 
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CZĘŚĆ III 

 

Zad. 1. Kurs prawa jazdy kat. B 

Planowany okres realizacji: 09.2021-02.2022 

Liczba godzin szkolenia: 30 godzin zajęć teoretycznych dla grupy i po 30 godzin zajęć praktycznych dla Uczestnika = 60 godzin 

Planowana liczba uczestników: 10 (1 grupa) = 10 osób 

Wykonawca zapewni i opłaci badania lekarskie oraz zapewni opłatę za egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 

Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminu (książka/materiały drukowane). 

Wykonawca musi zapewnić plac manewrowy. 

Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w salach Zamawiającego. Zajęcia mogą być realizowane w dni robocze po lekcjach w godzinach 15.00-

18.00 lub w dni wolne od nauki szkolnej. 

Wykonawca musi zapewnić transport do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych oraz na egzamin. 

Tematyka zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 4 III 2016 r., m.in.: przepisy ruchu drogowego, budowa i 

wyposażenie, technika kierowania, czynności obsługowe i eksploatacyjne, pierwsza pomoc, zajęcia praktyczne. 

 

 

CZĘŚĆ IV 

 

Zad 1. Kurs prawa jazdy kat. T 

Planowany okres realizacji: 03.2021-06.2021; 09.2021-02.2022 

Liczba godzin szkolenia: 30 godzin zajęć teoretycznych dla grupy i po 20 godzin zajęć praktycznych dla Uczestnika = 50 godzin * 2 edycje = 

100 godzin 

Planowana liczba uczestników: 4 (1 grupa) * 2 edycje = 8 osób 

Wykonawca zapewni i opłaci badania lekarskie oraz zapewni opłatę za egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 
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Wykonawca musi zapewnić materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminu (książka/materiały drukowane). 

Wykonawca musi zapewnić plac manewrowy. 

Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się w salach Zamawiającego. Zajęcia mogą być realizowane w dni robocze po lekcjach w godzinach 15.00-

18.00 lub w dni wolne od nauki szkolnej. 

Wykonawca musi zapewnić transport do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych oraz na egzamin. 

Tematyka zgodna z ustalonymi dla kwalifikacji (kierowania ciągnikiem) wymaganiami m.in. przepisy ruchu drogowego, budowa i 

wyposażenie, technika kierowania, czynności obsługowe i eksploatacyjne, pierwsza pomoc, zajęcia praktyczne. 

 

 

CZĘŚĆ V 

 

Zad. 1. Szkolenie dla nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu w ramach projektu 

Planowany okres realizacji: 03.2021-06.2021 

Liczba godzin szkolenia: 8 godzin * 2 grupy = 16 godzin 

Planowana liczba uczestników: 3 (2 grupy) = 6 osób 

Zajęcia odbywać się będą w salach Zamawiającego. Zajęcia mogą być realizowane w dni robocze po lekcjach w godzinach 15.00-18.00 lub w 

sobotę w godzinach 8.00-16.00. 

Tematyka obowiązkowa: obsługa i wykorzystanie zakupionych pomocy dydaktycznych (komputery przenośne, drukarka laserowa A3, 

projektor multimedialny, wizualizer) do realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego. 

 

 

Powyższe plany (terminy realizacji) mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, jeśli wynikają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub na 

prośbę Uczestników szkolenia, także – w przypadku harmonogramów zajęć zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego – za jego zgodą. 
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Wymagania dla wszystkich Wykonawców (wspólne dla wszystkich części zamówienia): 

• Szkolenia powinny być prowadzone na zasadzie usługi zleconej przez trenerów zewnętrznych (z min. 2 letnim doświadczeniem) na 

podstawie umowy zlecenia. 

• Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu program szkolenia zawierający w szczególności: czas trwania i sposób 

organizacji zajęć, cele kształcenia a także plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem 

części teoretycznej i praktycznej oraz niezbędnych środków czy materiałów dydaktycznych. 

• Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu materiałów szkoleniowych i harmonogramów szkolenia drogą 

elektroniczną na minimum 7 dni roboczych przed rozpoczęciem pierwszych zajęć (jeśli takie będą wymagane). 

• Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi program i harmonogram zajęć. 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów i pomocy dydaktycznych (broszur, opracowań własnych) potrzebnych do 

przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także innych materiałów szkoleniowych i sprzętu niezbędnego do zajęć dla każdego z uczestników 

szkolenia. Materiały zostaną przekazane na własność uczestnikom szkolenia. 

• Prowadzący zajęcia zobowiązany będzie poinformować uczestników, że zajęcia są realizowane w ramach projektu „Inwestycja w 

edukację szansą na zawodowy sukces”, a projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

• Wymagane jest, aby w/w zajęcia miały charakter aktywny, wymagający zaangażowania wszystkich uczestników. W trakcie przebiegu 

zajęć powinny być wykorzystywane wykłady, pokazy, prezentacje, programy graficzne, ćwiczenia praktyczne. 

• Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia diagnozy wstępnej oraz ewaluacji końcowej potwierdzającej nabycie kwalifikacji 

w zakresie szkolenia dla Uczestników (za wyjątkiem szkoleń na prawo jazdy i operatorów wózków widłowych). 

• Na zakończenie szkolenia Wykonawca wyda Uczestnikom stosowne zaświadczenia/certyfikaty. 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkolenia w postaci listy obecności uczestników oraz dziennika 

zrealizowanych tematów. 

• Wszystkie zajęcia mogą być prowadzone w systemie stacjonarnym lub w formie zajęć zdalnych, w zależności od aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej w kraju. 
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