Projekt „Zainwestuj w siebie – Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE NR 1:
Kurs prawa jazdy kat. B
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego w zakresie prawa jazdy kat. B dla maksymalnie 28 osób. Na zajęcia
teoretyczne osoby będą kierowane w grupach około 15-osobowych.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 60 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 30 godz./os.
- zajęcia praktyczne 30 godz./os.
Szkolenie winno zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. 2012 poz. 1019) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(Dz. U. 2012 poz. 995 z późn. zm.).
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu państwowego z zakresu
prawa jazdy kat. B.
2. Zakres tematyczny szkolenia:
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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•

sposób sprawdzania efektów szkolenia.

3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Każdy uczestnik kursu winien otrzymać minimum jeden podręcznik i inne materiały
informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu, jak również zeszyt, długopis,
ołówek, zakreślacz oraz inne przybory piśmiennicze. Uczestnicy powinni otrzymać również
aktualny egzemplarz Kodeksu Drogowego oraz zestaw ćwiczeń przygotowujących do
egzaminu z prawa jazdy kat. B.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 2
Kurs prawa jazdy kat. C
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu
zawodowego w zakresie prawa jazdy kat. C dla maksymalnie 5 osób.

szkolenia

Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 50 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 20 godz./os.
- zajęcia praktyczne 30 godz./os.
Szkolenie winno zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. 2012 poz. 1019) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(Dz. U. 2012 poz. 995 z późn. zm.).
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu państwowego z zakresu
prawa jazdy kat. C.
2. Zakres tematyczny szkolenia:
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych

oraz

ich

wymiar,

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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•
•
•

z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
sposób sprawdzania efektów szkolenia.

3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Każdy uczestnik kursu winien otrzymać minimum jeden podręcznik i inne materiały
informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu, jak również zeszyt, długopis,
ołówek, zakreślacz i itp. przybory piśmiennicze.
Uczestnicy powinni otrzymać również aktualny egzemplarz Kodeksu Drogowego oraz zestaw
ćwiczeń przygotowujących do egzaminu z prawa jazdy kat. C.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 3
Kurs prawa jazdy kat. C+E
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego w zakresie prawa jazdy kat. C+E dla maksymalnie 1 osoby. Osoba ta posiada
prawo jazdy kat. C i ma ukończony 21 rok życia.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 50 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 20 godz./os.
- zajęcia praktyczne 30 godz./os.
Szkolenie winno zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. 2012 poz. 1019) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(Dz. U. 2012 poz. 995 z późn. zm.).
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu państwowego z zakresu
prawa jazdy kat. C+E.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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•
•
•
•

czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
cele szkolenia,
plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Każdy uczestnik kursu winien otrzymać minimum jeden podręcznik i inne materiały
informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu, jak również zeszyt, długopis,
ołówek, zakreślacz i itp. przybory piśmiennicze.
Uczestnicy powinni otrzymać również aktualny egzemplarz Kodeksu Drogowego oraz zestaw
ćwiczeń przygotowujących do egzaminu z prawa jazdy kat. C+E.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 4
Kurs prawa jazdy kat. D
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego w zakresie prawa jazdy kat. D dla maksymalnie 4 osób. Każda z tych osób ma
ukończony 24 rok życia i posiada tylko prawo jazdy kat. B.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 80 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 20 godz./os.
- zajęcia praktyczne 60 godz./os.
Szkolenie winno zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. 2012 poz. 1019) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(Dz. U. 2012 poz. 995 z późn. zm.).
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu państwowego z zakresu
prawa jazdy kat. D.

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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2. Zakres tematyczny szkolenia
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Każdy uczestnik kursu winien otrzymać minimum jeden podręcznik i inne materiały
informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu, jak również zeszyt, długopis,
ołówek, zakreślacz i itp. przybory piśmiennicze.
Uczestnicy powinni otrzymać również aktualny egzemplarz Kodeksu Drogowego oraz zestaw
ćwiczeń przygotowujących do egzaminu z prawa jazdy kat. D.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 5
Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona osób
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego w kwalifikacji wstępnej przyspieszonej osób dla maksymalnie 5 osób. Jedna
z tych osób będzie również uczestniczyć w Kursie Kwalifikacja wstępna przyspieszona
rzeczy. Cztery spośród tych osób posiadają prawo jazdy kat. D, a jedna będzie robić prawo
jazdy kat. D również w ramach projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji
w Mieście Częstochowa”.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 140 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 130 godz./os.
- zajęcia praktyczne 10 godz./os.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w oparciu o: Ustawę z dnia 6 września
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) o transporcie drogowym, Rozporządzenie
Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 314) w
szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, Rozporządzenie
Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 77, poz. 458) w

2001 r.
Ministra
sprawie
Ministra
sprawie

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania
kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną
z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu państwowego z zakresu
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej osób.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i powinien obejmować
m. in.:
• Kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem,
z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
 znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów
bezpieczeństwa pojazdu,
 umiejętność optymalizacji zużycia paliwa,
 umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom.
• Kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących
wykonywania transportu drogowego.
• Kształcenie zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym
zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska.
• Kształcenie zawodowe w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku
firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy szkolenia winni mieć zapewniony sprzęt jak również wszelkie niezbędne do
prowadzenia ćwiczeń materiały. Program powinien obejmować najnowocześniejsze metody
wykonywania pracy przy przewozie osób.
Uczestnicy kursu winni otrzymać minimum jeden podręcznik, jak również trwale zszyte
materiały z zakresu wykładanych zajęć, zeszyt w twardej oprawie A4, długopis, zakreślacz
itp. przybory piśmiennicze.
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 6
Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona rzeczy
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego w kwalifikacji wstępnej przyspieszonej rzeczy dla maksymalnie 7 osób. Jedna
z tych osób będzie również uczestniczyć w Kursie Kwalifikacja wstępna przyspieszona osób.
Trzy spośród tych osób posiadają prawo jazdy kat. C, a cztery będą robić prawo jazdy kat. C
również w ramach projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 140 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 130 godz./os.
- zajęcia praktyczne 10 godz./os.
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w oparciu o: Ustawę z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) o transporcie drogowym, Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 314) w sprawie
szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 77, poz. 458) w sprawie
wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania
kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną
z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu państwowego z zakresu
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej osób.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Program szkolenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i powinien obejmować
m. in.:
• Kształcenie zawodowe w zakresie racjonalnego kierowania pojazdem,
z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
 znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów
bezpieczeństwa pojazdu,
 umiejętność optymalizacji zużycia paliwa,
 umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom,
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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•

Kształcenie zawodowe w zakresie umiejętności stosowania przepisów dotyczących
wykonywania transportu drogowego.
Kształcenie zawodowe w zakresie zagrożeń związanych z wykonywanym
zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska.,
Kształcenie zawodowe w zakresie obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku
firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy szkolenia winni mieć zapewniony sprzęt jak również wszelkie niezbędne do
prowadzenia ćwiczeń materiały. Program powinien obejmować najnowocześniejsze metody
wykonywania pracy przy przewozie rzeczy.
Uczestnicy kursu winni otrzymać minimum jeden podręcznik, jak również trwale zszyte
materiały z zakresu wykładanych zajęć, zeszyt w twardej oprawie A4, długopis, zakreślacz
itp. przybory piśmiennicze.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 7
Kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego w zakresie przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B dla
maksymalnie 30 osób. Na zajęcia teoretyczne osoby będą kierowane w grupach około
15-osobowych.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 160 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 70 godz./os.
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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- zajęcia praktyczne 90 godz./os.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 160 godzin dla każdej osoby, przy czym część szkolenia dotycząca prawa jazdy
kat. B winna zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. 2012 poz. 1019) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania
uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(Dz. U. 2012 poz. 995).
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy
w zawodzie przedstawiciela handlowego oraz przygotowanie jego uczestników do egzaminu
państwowego z zakresu prawa jazdy kat. B.
2. Zakres tematyczny szkolenia:
Zajęcia powinny uwzględniać m. in.:
a) moduł przedstawiciela handlowego
• elementy prawa,
• podstawy marketingu,
• organizacja pracy,
• techniki sprzedaży,
• obsługa klienta,
• negocjacje handlowe,
• podstawy obsługi komputera.
b) moduł prawa jazdy kat. B.
Program zajęć powinien zawierać:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Każdy uczestnik kursu winien otrzymać minimum dwa podręczniki (jeden dotyczący pracy
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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przedstawiciela handlowego, drugi dotyczący prawa jazdy kat. B) i inne materiały
informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu, jak również zeszyt, długopis,
ołówek, zakreślacz i itp. przybory piśmiennicze. Uczestnicy powinni otrzymać również
aktualny egzemplarz Kodeksu Drogowego oraz zestaw ćwiczeń przygotowujących do
egzaminu z prawa jazdy kat. B.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 8
Kurs technolog robót wykończeniowych
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego z zakresu technologa robót wykończeniowych dla maksymalnie 10 osób.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 150 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 40 godz./os.
- zajęcia praktyczne 110 godz./os.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania miejsca odbywania zajęć praktycznych.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem nauczania jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy
w zawodzie zgodnym z tematyką kursu. Zajęcia powinny uwzględniać teoretyczna
i praktyczną stronę zawodu technologa robót wykończeniowych z wykorzystaniem narzędzi
i materiałów używanych w budownictwie
2. Zakres tematyczny szkolenia
Zajęcia powinny uwzględniać teoretyczna i praktyczną stronę zawodu technologa robót
wykończeniowych z wykorzystaniem narzędzi i materiałów używanych w budownictwie
m. in.: płyty kartonowo – gipsowe, płytki ceramiczne, gips, profile aluminiowe, farby, zaprawa
cementowa, cegły, zaprawa klejowa do płytek, fugi, panele podłogowe, wiertarki, szlifierki
kątowej, szlifierki oscylacyjnej, piły tarczowej, gilotyny do płytek.
Zajęcia powinny uwzględniać m. in. tematy:
• kultura obsługi klienta,
• zasady bhp i p.poż. w pracy,
• teoretyczne podstawy zawodu - techniki wykonywania prac wykończeniowych,
• praktyczne aspekty zawodu technolog robót wykończeniowych,
• uczestnik powinien samodzielnie wykonać układanie paneli podłogowych, układanie
płytek ceramicznych, malowanie, tynkowanie.
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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•
•
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czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
cele szkolenia,
plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
sposób sprawdzania efektów szkolenia.

3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy winni otrzymać minimum jeden podręcznik, zeszyt w twardej oprawie A4,
długopis, zakreślacz itp. przybory piśmiennicze, młotek, przymiar składany, przymiar
taśmowy, wkrętaki krzyżakowe, wiertła, fartuchy robocze. Wykonawca zapewni uczestnikom
kursu na czas trwania szkolenia konieczny sprzęt, narzędzia i materiały.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 9
Kurs stolarz meblowy z podstawami przedsiębiorczości
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego z zakresu stolarza meblowego z podstawami przedsiębiorczości dla
maksymalnie 2 osób.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 200 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 60 godz./os.
- zajęcia praktyczne 140 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy
w zawodzie zgodnym z tematyką kursu. Zajęcia powinny uwzględniać teoretyczna
i praktyczną stronę zawodu stolarza meblowego oraz podstawy przedsiębiorczości,
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Zajęcia powinny uwzględniać m. in. tematy:
a) podstawy przedsiębiorczości:
• rejestrowanie działalności gospodarczej wraz z prawnymi uwarunkowaniami
prowadzenia działalności, procedury i opłaty,
• ewidencja działalności gospodarczej,
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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rachunkowość w firmie,
zobowiązania z tytułu podatków oraz formy opodatkowania,
rozliczenia z ZUS i US,
pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju działalności
gospodarczej (w tym dotacje z PUP)
b) teoretyczne i praktyczne aspekty zawodu stolarz meblowy:
• zasady BHP i ppoż.,
• organizacja stanowiska pracy,
• rysunek zawodowy,
• dobór materiałów do produkcji mebli,
• zastosowanie podstawowych narzędzi,
• obsługa urządzeń i maszyn stolarskich,
• wykonywanie elementów meblowych z drewna i tworzyw drzewnych,
• wykańczanie powierzchni meblowych,
• naprawa i renowacja mebli,
• montowanie mebli,
• zajęcia praktyczne.
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
Wykonawca w ramach zajęć praktycznych kursu zobowiązany jest dostarczyć taką
ilość i różnorodność materiału, która pozwoli nabyć uczestnikom m.in. ww.
umiejętności i wykonać minimum następujące meble:
• szafę dwudrzwiową z 5 półkami o wymiarach: szerokość 120 cm, wysokość
225 cm, głębokość 55 cm,
• szafkę z 2 półkami o wymiarach: szerokość 56 cm, wysokość 85 cm,
głębokość 40 cm,
Wszystkie produkty wykonane podczas zajęć praktycznych stają się własnością
Zamawiającego.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy winni otrzymać minimum dwa podręczniki (jeden dotyczący zawodu stolarza,
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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drugi dotyczący przedsiębiorczości), zeszyt w twardej oprawie A4, długopis, zakreślacz itp.
przybory piśmiennicze, ubranie robocze. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu na czas
trwania szkolenia konieczny sprzęt, narzędzia i materiały.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 10
Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla maksymalnie
7 osób.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 140 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 80 godz./os.
- zajęcia praktyczne 60 godz./os.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia poza Częstochową.
Wówczas Wykonawca zapewnia każdorazowy transport z Częstochowy do miejsca
odbywania zajęć oraz każdorazowy transport powrotny do Częstochowy. Wykonawca winien
uwzględnić w preliminarzu kosztów pozycje takie jak dojazd pojazdem przystosowanym do
przewozu osób na miejsce szkolenia oraz transport powrotny do Częstochowy.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy przy
obsłudze obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres
tematyczny:
• przepisy BHP i ergonomia pracy w zakresie obszaru zawodowego CNC,
• pomiar kształtu i wymiarów przedmiotu obrabianego,
• obróbka skrawaniem i narzędzia skrawające w zakresie obrabiarek CNC,
• kompletowanie i czytanie dokumentacji technicznej,
• wykonywanie dokumentacji technicznej z zastosowaniem programu Auto-Cad,
• dostosowanie programów operacji technologicznych dla toczenia do użytkowanej
tokarki, dla frezowania do użytkowanej frezarki,
• dobieranie narzędzi, ustawianie na tokarce, frezarce wraz z wprowadzaniem danych
do sterownika,
• mocowanie narzędzi na tokarce, frezarce,
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie,
obsługa i użytkowanie tokarki, frezarki sterowanej w systemie CNC .

Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy szkolenia winni mieć zapewniony sprzęt jak również wszelkie niezbędne do
prowadzenia ćwiczeń materiały.
Uczestnicy winni otrzymać minimum jeden podręcznik, trwale zszyte materiały z zakresu
wykładanych zajęć, zeszyt w twardej oprawie A4 oraz długopis, ołówek, zakreślacz itp.
przybory piśmiennicze oraz ubrania robocze.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone emblematem Wspólnoty i logo Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi dotyczącymi
oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 11
Kurs magazynier – hurtownik wraz z komputerową obsługą sklepu i magazynu oraz
obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli
gazowej
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego z zakresu magazynier – hurtownika wraz z komputerową obsługą sklepu
i magazynu oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą
butli gazowej dla maksymalnie 18 osób. Osoby będą kierowane w grupach ok. 9-osobowych.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 160 godzin dla każdej osoby. , w tym:
- zajęcia teoretyczne 80 godz./os.
- zajęcia praktyczne 80 godz./os.
Program szkolenia dotyczący obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym
i bezpieczną wymiana butli gazowej powinien być zgodny z programem opracowanym
i zatwierdzonym przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
14/38

Projekt „Zainwestuj w siebie – Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

spraw gospodarki – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, czyli Ośrodek
Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach.
Szkolenie to ma za zadanie przygotować jego uczestników do egzaminu przed komisją UDT.
Jednak każdy z uczestników winien odbyć minimum 15 godzin zajęć praktycznych –
z zakresu obsługi wózka jezdniowego.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy
w magazynie, hurtowni z wykorzystaniem komputera oraz obsługi wózka jezdniowego
z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowej.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Program szkolenia dotyczący prowadzenia magazynu i jego komputerowej obsługi powinien
obejmować m. in.:
• podział majątku jednostki,
• obowiązki magazyniera,
• zabezpieczenie magazynów,
• podział zapasów,
• dokumenty magazynowe,
• wycena majątku,
• odpowiedzialność materialna,
• postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic w przyjęciu na stan magazynu,
• postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych,
• gospodarka magazynowa,
• podstawy obsługi komputera.
Natomiast szkolenie w zakresie obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym
i bezpieczną wymianą butli gazowej winno zostać przeprowadzone zgodnie z programem
opracowanym i zatwierdzonym przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra
właściwego do spraw gospodarki – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem
silnikowym, czyli Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej w Mysłowicach. Szkolenie to ma za zadanie przygotować jego uczestników do
egzaminu przed komisją UDT. Jednak każdy z uczestników winien odbyć minimum 15
godzin zajęć praktycznych – z zakresu obsługi wózka jezdniowego.
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
sposób sprawdzania efektów szkolenia.

3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy winni otrzymać minimum dwa podręczniki (jeden dotyczący obsługi wózka
jezdniowego i jeden dotyczący prowadzenia magazynu-hurtowni), trwale zszyte materiały
z zakresu wykładanych zajęć, zeszyt w twardej oprawie A4 oraz długopis, ołówek,
zakreślacz itp. przybory piśmiennicze.
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu kserokopię wpłaty za badania lekarskie wraz
z listą osób przebadanych oraz kserokopię wpłaty za egzamin państwowy UDT wraz z listą
osób zgłoszonych do egzaminu.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone emblematem Wspólnoty i logo Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi dotyczącymi
oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ponadto po pomyślnie zdanym egzaminie uczestnik powinien otrzymać zaświadczenie
z Urzędu Dozoru Technicznego.
ZADANIE NR 12
Kurs serwisant komputerowy
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu
zawodowego w zakresie serwisant komputerowy dla maksymalnie 4 osób.

szkolenia

Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 100 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 30 godz./os.
- zajęcia praktyczne 70 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników umiejętności montowania i demontowania
kompletnych zestawów komputerowych, dokonywanie diagnozy pracy komputera oraz
wykonywanie napraw wybranych podzespołów.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Zajęcia powinny uwzględniać m. in. tematy:
• budowa komputera,
• podłączanie urządzeń,
• montaż zestawu komputerowego,
• BIOS
• zasilacze,

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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pamięci Ram,
identyfikacja urządzeń,
diagnoza pracy osprzętu sieciowego,
błędy STOP,
projektowanie zestawu komputerowego,
zabezpieczenie systemu,
wykrywanie i usuwanie złośliwego oprogramowania.

Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
Każda osoba podczas zajęć winna posiadać do dyspozycji jeden komputer oraz komplet
narzędzi służących do montażu i demontażu zestawów komputerowych.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy szkolenia winni mieć zapewniony sprzęt jak również wszelkie niezbędne do
prowadzenia ćwiczeń materiały. Każda osoba podczas zajęć winna posiadać do dyspozycji
jeden zestaw komputerowy oraz komplet narzędzi służących do montażu i demontażu
zestawów komputerowych.
Uczestnicy winni otrzymać minimum jeden podręcznik, trwale zszyte materiały z zakresu
wykładanych zajęć, zeszyt w twardej oprawie A4 oraz długopis, ołówek, zakreślacz itp.
przybory piśmiennicze.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone emblematem Wspólnoty i logo Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi dotyczącymi
oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 13
Kurs kosmetyka z elementami wizażu i stylizacji
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzenia szkolenia
zawodowego z zakresu kosmetyki z elementami wizażu i stylizacji dla maksymalnie 12 osób.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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wynosi min. 160 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 50 godz./os.
- zajęcia praktyczne 110 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy
w gabinecie kosmetycznym, nabycie umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu
kosmetyczki z elementami wizażu i stylizacji.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Program powinien obejmować m.in.:
• ABC Savoir-Vivre,
• utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
• sztuka negocjacji z klientem,
• kultura obsługi klienta,
• podstawowe informacje dotyczące wyposażenia gabinetu w sprzęt, narzędzia,
aparaty, materiały i kosmetyki wykorzystywane w pracy,
• zasady bhp i p.poż. w pracy
• pielęgnacja skóry i twarzy,
• pielęgnacja oprawy oczu,
• zabiegi na ciało,
• elementy masażu,
• schorzenia skóry,
• historia makijażu,
• harmonia kolorów, barwy podstawowe, ich typologia, kompozycja i zastosowanie,
• stylizacja – określenie typu urody i sylwetki, dobór fryzury, ubioru, korekcji stylu,
figury, twarzy, zastosowanie dodatków,
• makijaż odpowiedni do typu urody,
• techniki kamuflowania,
• makijaż dzienny, wieczorny, sporty visage, ślubny i fotograficzny,
• makijaż permanentny (teoria i praktyka): historia, cel, efekty, wskazania
i przeciwwskazania.
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy winni otrzymać minimum dwa podręczniki (jeden z zakresu kosmetyki, drugi
z zakresu wizażu stylizacji), dwa kolorowe czasopisma, których data wydania nie jest starsza
niż 3 miesiące przed rozpoczęciem szkolenia oraz trwale spięte materiały poświęcone
tematyce kursu jak również zeszyt w twardej oprawie A4, długopis, ołówek, zakreślacz itp.
przybory piśmiennicze oraz zapewniony sprzęt na zajęcia, jak również wszelkie niezbędne
do prowadzenia ćwiczeń materiały. W cenie kursu winien być zapewniony dla każdego
uczestnika pakiet do ćwiczeń praktycznych. Ponadto każdy uczestnik szkolenia winien
otrzymać na własność pakiet z kosmetykami pielęgnacyjnymi i kosmetykami zdobiącymi
(mleczka, toniki, kremy, odżywki, cienie, pędzelki itp.).
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 14
Kurs artystyczne układanie roślin
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego w zakresie artystycznego układania roślin dla maksymalnie 10 osób.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 120 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 40 godz./os.
- zajęcia praktyczne 80 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy
w zawodzie zgodnym z tematyką kursu.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Program kursu winien obejmować minimum następujący zakres tematyczny:
• ABC Savoir-Vivre,
• utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
• zagadnienia z handlu hurtowego i detalicznego,
• zagadnienia z zakresu marketingu i reklamy,
• sztuka negocjacji i rozmowy z klientem,
• suszenie i utrwalanie roślin: przygotowanie roślin do suszenia, techniki suszenia
i przechowywania, dobór gatunków roślin,
• teorie wykonanie kompozycji okolicznościowych (ślubne, komunijne, pogrzebowe,
okolicznościowe),
• dobór gatunków roślin do bukietów i kompozycji,
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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techniki wykonania układów roślin,
bukiety z kwiatów ciętych, suchych i sztucznych, aranżacje w naczyniach,
kompozycje świąteczne (stroiki wielkanocne i bożonarodzeniowe, ikebany), florystykę
komunijną, ślubną i pogrzebową,
przystrajanie stołów na przyjęcia okolicznościowe,
kompozycje nasadzane w doniczkach do wnętrz,
artystyczne pakowanie przedmiotów,
tworzenie bilecików,
elementy decoupage.

Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy winni otrzymać minimum jeden podręcznik, dwa czasopisma poświęcone
tematyce kursu, których data wydania nie jest starsza niż 3 miesiące przed rozpoczęciem
szkolenia oraz trwale zszyte materiały z zakresu wykładanych zajęć, jak również zeszyt
w twardej oprawie A4, długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmiennicze. Osoby
biorące udział w kursie powinny mieć zapewnione materiały (kwiaty, dodatki) na zajęcia
praktyczne oraz zostać wyposażone na własność w zestaw akcesoriów (sekator, nożyczki,
fartuch ochronny, rękawice, itp.)
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 15
Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego w zakresie kroju i szycia oraz elementów rękodzieła artystycznego dla
maksymalnie 7 osób.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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wynosi min. 150 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 50 godz./os.
- zajęcia praktyczne 100 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy
w zawodzie zgodnym z tematyką kursu.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Program powinien obejmować m.in. :
• organizacja stanowiska pracy,
• przepisy BHP,
• towaroznawstwo i materiałoznawstwo,
• techniki krawieckie,
• wybrane zagadnienia z rysunku zawodowego,
• szycie ręczne,
• formy krawieckie,
• krojenie elementów odzieży,
• nauka szycia na maszynie,
• poprawki krawieckie,
• stylizacja własnej garderoby,
• konstrukcje form odzieżowych,
• rodzaje i formy rękodzieła artystycznego,
• wykonywanie ozdób z filcu, tiulu, organzy,
• biżuteria z filcu,
• biżuteria sztuczna i z wykorzystanie techniki decoupage.
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
Wykonawca w ramach zajęć praktycznych kursu zobowiązany jest dostarczyć taką ilość
i różnorodność materiału, która pozwoli nabyć uczestnikom m. in. ww. umiejętności. Ponadto
w ramach zajęć praktycznych każdy z uczestników szkolenia wykona po minimum trzy
elementy odzieży ( np. spódnicę, sukienkę, spodnie, bluzkę czy marynarkę ) uwzględniające
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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ich indywidualne predyspozycje i potrzeby, które po zakończeniu szkolenia staną się ich
własnością.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy powinni mieć zapewniony sprzęt oraz pakiet materiałów i narzędzi
(w odpowiednim asortymencie i ilości) umożliwiający swobodne i efektywne
przeprowadzenie wszystkich elementów zajęć praktycznych.
Uczestnicy winni otrzymać minimum jeden podręcznik, trwale spięte materiały z zakresu
wykładanych zajęć, jak również zeszyt w twardej oprawie A4, długopis, ołówek, zakreślacz
itp. przybory piśmiennicze.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 16
Kurs opiekuna
niemieckiego

osób

starszych

i

niepełnosprawnych

z

podstawami

języka

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
w zakresie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego
dla maksymalnie 11 osób.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 220 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 50 godz./os.
- zajęcia praktyczne 110 godz./os.
- zajęcia z podstaw języka niemieckiego 60 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest przyuczenie do pracy jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
oraz uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy w krajach Unii Europejskiej.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Celem szkolenia jest przyuczenie do pracy jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
oraz uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy w krajach Unii Europejskiej:
• samodzielnie, bezpośrednio w domu osoby, nad którą sprawowana jest opieka,
• w instytucjach świadczących usługi pomocy osobom potrzebującym wsparcia (np.
w DPS).
Program zajęć winien zawierać minimum następujący zakres tematyczny:
a) teoretyczne
i praktyczne
aspekty zawodu
opiekuna osób
i niepełnosprawnych:

starszych

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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•

zagadnienia teoretyczne i zajęcia praktyczne dotyczące zasad opieki nad
osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
• zagadnienia dot. zmian jakie zachodzą w organizmie człowieka pod wpływem
starzenia się,
• podstawy gerontologii,
• zasady wykonywania niezbędnych zabiegów przy osobach chorych
i starszych,
• zasady higieny,
• zasady udzielania pierwszej pomocy,
• podstawy terapii zajęciowej i fizjoterapii,
• zasady nawiązywania właściwych relacji z podopiecznymi i jego rodziną,
• zagadnienia sytuacji prawnej osób świadczących pomoc domową w zakresie
opieki (także poza granicami Polski),
• informacje o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc,
• ćwiczenia dla uczestników kursu kształtujące odpowiednią postawę
i zachowanie wobec osób, nad którymi sprawowana jest opieka.
Zajęcia praktyczne powinny obejmować m. in.: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osoby
starszej i niepełnosprawnej, zmianę bielizny osobistej, pościelowej, posłanie łóżka, pomoc
przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych - podanie basenu, pomoc w dojściu do toalety,
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, zmianę pozycji obłożenie chorego w łóżku.
b) Moduł języka niemieckiego (zagadnienia gramatyczne, zwroty przydatne w życiu
codziennym, zwroty używane w związku z opieką nad osobą starszą, umiejętność
opisywania ludzi, przedmiotów, zdarzeń).
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy szkolenia winni mieć zapewniony sprzęt jak również wszelkie niezbędne do
prowadzenia ćwiczeń materiały. Powinni mieć zakupione materiały ochronne.
Uczestnicy kursu winni otrzymać minimum trzy podręczniki (jeden dotyczący opieki nad
osobą starszą i niepełnosprawną oraz dwa dotyczące nauki języka niemieckiego- książka
i ćwiczenia), trwale zszyte materiały z zakresu wykładanych zajęć, jak również zeszyt
w twardej oprawie A4, długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmiennicze.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 17
Kurs opiekunka dziecięca z podstawami języka angielskiego
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego w zakresie opiekunki dziecięcej z podstawami języka angielskiego dla
maksymalnie 6 osób.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 220 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 50 godz./os.
- zajęcia praktyczne 110 godz./os.
- zajęcia z podstaw języka niemieckiego 60 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest przyuczenie do pracy jako opiekunka dziecięca z podstawami języka
angielskiego.
2. Zakres tematyczny szkolenia
a) teoretyczne i praktyczne aspekty zawodu opiekunki dziecięcej,
•
rola i zadanie opiekuna dziecięcego,
•
anatomia i fizjologia dziecka,
•
profilaktyka zdrowotna i prawidłowa dieta,
•
psychologia rozwojowa wieku dziecięcego,
•
psychologia wychowawcza,
•
rozwój przez zabawę,
•
twórcze wychowanie dziecka (gry i zabawy ruchowe, literatura dziecięca),
•
zasady pierwszej pomocy przedlekarskiej,
•
współpraca z rodzicami,
•
zasady BHP w pracy domowej opiekunki dziecięcej,
•
wykonywanie codziennych czynności związanych z pielęgnacją dziecka (kąpiele,
mycie, przewijanie, przebieranie, ubranie, czesanie).
b) Moduł języka angielskiego (zagadnienia gramatyczne, zwroty przydatne w życiu
codziennym, zwroty używane w związku z opieką nad dzieckiem, umiejętność
opisywania ludzi, przedmiotów, zdarzeń).
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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•

plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy kursu winni otrzymać minimum trzy podręczniki (jeden dotyczący opieki i rozwoju
dziecka oraz dwa dotyczące nauki języka angielskiego- książka i ćwiczenia), trwale zszyte
materiały z zakresu wykładanych zajęć, jak również zeszyt w twardej oprawie A4, długopis,
ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmiennicze.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 18
Kurs masażysta
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca
zawodowego z masażu dla maksymalnie 9 osób.

na

przeprowadzeniu

szkolenia

Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 120 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 40 godz./os.
- zajęcia praktyczne 80 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy jako
masażysta.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Program powinien obejmować m.in. :
• kultura obsługi klienta,
• zasady BHP pracy masażysty,
• podstawowe zagadnienia z anatomii, fizjologii i budowy człowieka,
• historia masażu, cechy specyficzne masażysty,
• podstawowe informacje dotyczące wyposażenia gabinetu w sprzęt, narzędzia,
aparaty, materiały i kosmetyki wykorzystywane w pracy,
• wskazania i przeciwwskazania masażu,
• metody i techniki wykonywania masażu,
• wpływ masażu na tkanki ustroju i cały organizm człowieka,
• zasady stosowane przy wykonywania zabiegu.
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy powinni mieć zapewniony sprzęt oraz pakiet materiałów i narzędzi
(w odpowiednim asortymencie i ilości) umożliwiający swobodne i efektywne
przeprowadzenie wszystkich elementów zajęć praktycznych.
Uczestnicy winni otrzymać minimum jeden podręcznik, trwale spięte materiały z zakresu
wykładanych zajęć, jak również zeszyt w twardej oprawie A4, długopis, ołówek, zakreślacz
itp. przybory piśmiennicze.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 19
Kurs sekretarka, administrator biura
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu
zawodowego sekretarka, administrator biura dla maksymalnie 8 osób.

szkolenia

Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 120 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 40 godz./os.
- zajęcia praktyczne 80 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do podjęcia pracy na stanowisku
sekretarki, administratora biura w różnych podmiotach gospodarczych.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Program powinien obejmować m.in. :
• zasady organizacji biura i sekretariatu,
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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• sekretariat w strukturze organizacji firmy,
• czynności kancelaryjne w sekretariacie,
• fazy obiegu pism,
• zarządzanie czasem,
• delegacje służbowe, krajowe, zagraniczne,
• komputeryzacja prac biurowych (Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet),
• poznanie obsługi urządzeń techniki biurowej (komputer, fax, kserokopiarka, skaner),
• zagadnienia prawa pracy,
• kontakt z klientem,
• prowadzenie rozmów telefonicznych.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera winna posiadać do dyspozycji
jeden komputer.
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Każdy uczestnik kursu winien otrzymać minimum jeden podręcznik i trwale zszyte materiały
związane z tematyką prowadzonego kursu, jak również zeszyt, długopis, ołówek, zakreślacz
i itp. przybory piśmiennicze.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 20
Kurs księgowość małych i średnich firm z wykorzystaniem komputera
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego w zakresie prowadzenia księgowości małych i średnich firm z wykorzystaniem
komputera dla maksymalnie 4 osób.

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 220 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 80 godz./os.
- zajęcia praktyczne 140 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy na
stanowisku księgowy w rożnych podmiotach gospodarczych.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Program powinien obejmować m.in. :
• podstawa prawna oraz zasady organizacji rachunkowości w małych i średnich
przedsiębiorstwach,
• zasady obiegu, kontroli, przechowywania i zabezpieczania dokumentów i dowodów
księgowych,
• prowadzenie dokumentacji księgowej,
prawidłowej jej kwalifikacji oraz
ewidencjonowania,
• zasady rachunkowości, rodzaje ksiąg rachunkowych i sposoby ich prowadzenia
(ewidencjonowany przychód – ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów
i rozchodów, księgi handlowe),
• rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym,
• obsługa komputerowych programów finansowo – księgowych.
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji jedno
stanowisko komputerowe.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Każdy uczestnik kursu winien otrzymać minimum dwa podręczniki i trwale zszyte materiały
związane z tematyką prowadzonego kursu, jak również zeszyt, długopis, ołówek, zakreślacz
i itp. przybory piśmiennicze.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 21
Kurs profesjonalny sprzedawca z podstawą obsługi komputera, obsługą kas
fiskalnych, obsługą terminali płatniczych, fakturowaniem
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego profesjonalnego sprzedawcy z podstawą obsługi komputera, obsługą kas
fiskalnych, terminali płatniczych oraz fakturowaniem dla maksymalnie 21 osób. Osoby będą
kierowane w grupach ok. 12- osobowych.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 160 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 50 godz./os.
- zajęcia praktyczne 110 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie przez osoby uczestniczące w nim
teoretycznych
i praktycznych umiejętności pracy na stanowisku sprzedawca-kasjer z obsługą komputera,
obsługą kas fiskalnych, terminali płatniczych i fakturowaniem.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Program powinien obejmować m.in.
a) moduł obsługi klienta:
• savoir-vivre i etyka w zawodzie sprzedawcy,
• etykieta ubioru służbowego oraz wygląd zewnętrzny,
• zasady rozwiązywania konfliktów: sprzedawca-klient, pracownik-pracownik,
• zagadnienia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta,
b) moduł obsługi komputera:
• obsługa programu Windows XP lub nowszego,
• zapoznanie z obsługą pakietu MS Office (WORD, EXCEL oraz korzystanie
z Internetu),
c) moduł obsługi kas fiskalnych:
• budowa kas fiskalnych,
• zasady obsługi różnych typów kas fiskalnych,
• funkcje kasjera,
• programowanie kasy fiskalnej,
• rozpoczęcie pracy na kasie fiskalnej,
• sprzedaż towarów na kasie fiskalnej,
• obsługa kasy fiskalnej wraz z innymi urządzeniami, komputerami, czytnikami
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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kodów kreskowych, wagą elektroniczną, drukarką kodów kreskowych,
• drukowanie raportów na kasie fiskalnej,
• wystawianie faktur i rachunków,
d) moduł obsługi terminala kart płatniczych:
• rodzaje kart płatniczych, ich podział i charakterystyka,
• urządzenia służące do obsługi kart płatniczych,
• obsługa terminala kart płatniczych i procedura rozliczania.
e) moduł fakturowania:
• dokumentacja wykorzystywana w pracy sprzedawcy,
• obsługa programów komputerowych w zakresie fakturowania
f) moduł dotyczący merchandisingu:
• standardy ekspozycji produktów,
• zasady wizualizacji,
• aranżacja sklepu – efektywne wykorzystanie przestrzeni sprzedażowej,
• aranżacja witryn sklepowych.
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
Każda osoba podczas zajęć winna posiadać do dyspozycji jeden komputer, jedną kasę
fiskalną.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Każdy uczestnik kursu winien otrzymać minimum dwa podręczniki i trwale zszyte materiały
związane z tematyką prowadzonego kursu, jak również zeszyt, długopis, ołówek, zakreślacz
i itp. przybory piśmiennicze.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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ZADANIE NR 22
Kurs gastronomiczny
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu
zawodowego w zakresie gastronomii dla maksymalnie 9 osób.

szkolenia

Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 220 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 80 godz./os.
- zajęcia praktyczne 140 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy
w gastronomii.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Program kursu powinien obejmować m. in.:
• bhp, zasady bezpieczeństwa żywności, HACCP,
• szkolenie z zakresu minimum sanitarnego,
• podstawowe informacje nt nazw, pojęć i określeń typowych w gastronomii,
• klasyfikacja surowców, półproduktów i gotowych wyrobów w zależności od
pochodzenia i wartości odżywczej,
• warunki przechowywania surowców i półproduktów,
• rozpoznanie zmian w surowcach i półproduktach stosowanych w gastronomii,
• identyfikacja i wykorzystanie informacji zawartych na opakowaniach,
• obliczanie surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzania potraw,
przewidywanie czasu potrzebnego na wykonanie potraw,
• dobieranie narzędzi, naczyń, maszyn i urządzeń do wykonywania czynności,
• techniki przyrządzania potraw,
• obliczanie wartości energetycznej i odżywczej przygotowanych potraw,
• zestawienia potraw,
• skutki niezgodnego z normami wykorzystania surowców i półproduktów,
• dobieranie surowców i technik wykonania potraw w zależności od diety,
• zasady przygotowania potraw z wybranej kuchni regionalnej,
• estetyka podawania potraw,
• sylwetka barmana – kelnera,
• utrzymania wyglądu i prezentacji osobistej,
• ABC Savoir Vivru,
• sprzęt barowy
• techniki miksowania napojów,
• organizacja i technika pracy w cocktail barze,
• kultura obsługi klienta,

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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• techniki obsługi klienta na Sali.
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy szkolenia winni mieć zapewniony sprzęt, jak również wszelkie niezbędne do
prowadzenia ćwiczeń: materiały, surowce (minimum: stół produkcyjny do przygotowania
potraw, kuchenka gazowa, elektryczna, mikrofalowa, zlewozmywak z dostępem do zimnej
i ciepłej wody, pojemnik na odpadki, wagi, roboty, miksery, miski i pojemniki, garnki
z pokrywkami, patelnie, zestaw noży i desek do krojenia , drobny sprzęt, zastawa do
podawania potraw: talerze płytkie, głębokie i deserowe, zakąskowe, sztućce, szkło do
deserów i napojów, zestaw bielizny stołowej, środki ochrony indywidualnej, instrukcje obsługi
maszyn i urządzeń, apteczka, sprzęt barowy). Powinny być zakupione materiały ochronne:
m. in. fartuch, rękawiczki jednorazowe itp.
Uczestnicy winni otrzymać minimum jeden podręcznik oraz dwa czasopisma poświęcone
tematyce kursu, których data wydania nie jest starsza niż 3 miesiące , jak również zeszyt
w twardej oprawie A4, długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmiennicze.
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu kserokopię wpłaty za badania lekarskie wraz
z listą osób przebadanych.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 23
Kurs kwalifikowany pracownik ochrony
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych
oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia dla
maksymalnie 4 osób.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 180 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 90 godz./os.

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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- zajęcia praktyczne 90 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy przy
ochronie osób i mienia oraz uzyskanie uprawnień umożliwiających wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony.
2. Zakres tematyczny szkolenia
1) z zakresu ogólno-prawnego:
• przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej,
• wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń,
• wybrane elementy prawa karnego procesowego,
• wybrane elementy prawa cywilnego,
• wybrane elementy prawa pracy,
• wybrane elementy psychologii,
• etyka pracownika ochrony,
• zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.
2) z zakresu ochrony osób:
• przyczyny zamachu na osoby,
• metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki,
• założenia taktyczne przeciwdziałania atakom,
• organizacja grupy ochronnej.
3) z zakresu ochrony mienia:
• ochrona obiektu,
• ochrona konwojów,
• techniczne środki zabezpieczenia mienia.
4) z zakresu wyszkolenia strzeleckiego:
• budowa i zasady działania broni,
• zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią,
• techniki posługiwania się bronią.
5) z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych:
• samoobrona,
• techniki interwencyjne.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy winni otrzymać minimum jeden podręcznik, jak również zeszyt w twardej oprawie
A4, długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmiennicze.
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu kserokopię wpłaty za badania lekarskie wraz
z listą osób przebadanych.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone logotypem Unii Europejskiej i logo Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 24
Kurs magazynier-hurtownik wraz z komputerową obsługą sklepu i magazynu
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego z zakresu magazynier – hurtownika wraz z komputerową obsługą sklepu
i magazynu dla maksymalnie 2 osób.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 100 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 40 godz./os.
- zajęcia praktyczne 60 godz./os
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy
w magazynie, hurtowni z wykorzystaniem komputera.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Program szkolenia dotyczący prowadzenia magazynu i jego komputerowej obsługi powinien
obejmować m. in.:
• podział majątku jednostki,
• obowiązki magazyniera,
• zabezpieczenie magazynów,
• podział zapasów,
• dokumenty magazynowe,
• wycena majątku,
• odpowiedzialność materialna,
• postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic w przyjęciu na stan magazynu,
• postępowanie w przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych,
• gospodarka magazynowa,
• podstawy obsługi komputera.
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
34/38

Projekt „Zainwestuj w siebie – Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy winni otrzymać minimum jeden podręcznik, trwale zszyte materiały z zakresu
wykładanych zajęć, zeszyt w twardej oprawie A4 oraz długopis, ołówek, zakreślacz itp.
przybory piśmiennicze.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być opatrzone emblematem Wspólnoty i logo Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi dotyczącymi
oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 25
Kurs grafika komputerowa i obsługa programu PhotoShop
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego z zakresu grafiki komputerowej i obsługi programu PhotoShop dla
maksymalnie 1 osoby.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 120 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 40 godz./os.
- zajęcia praktyczne 80 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy jako
grafik komputerowy.
2. Zakres tematyczny szkolenia
Program kursu powinien obejmować m. in.:
Obsługa programu Adobe Photoshop:
• wprowadzenie do grafiki,
• zapoznanie z interfejsem programu Adobe Photoshop,
• praca na paletach i przestrzeniach roboczych,
• podstawowe typy warstw programu - rozpoznawanie, wypełnianie, właściwe
narzędzia do transformacji kształtu,
• ustawienia dokumentu,
• edycja grafiki rastrowej - praca na warstwach rastrowych,
• narzędzia retuszu obrazów,
• praca na gradientach,
• obiekty wektorowe w Photoshopie,
• style warstwy,
• tekst,
• filtry,
• fotomontaż i szparowania,
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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•

korekcje kolorystyczne,
animowany gif,
drukowanie prac.

Obsługa programu Corel Draw:
• wprowadzenie do grafiki,
• zapoznanie z interfejsem programu Corel Draw,
• szczegółowe omówienie obszaru roboczego,
• poznanie podstawowego narzędzia "wskaźnik",
• nauka edycji graficznych obiektów wektorowych,
• praca z paletą transformacji,
• praca na poleceniach grupy zaznaczonych obiektów,
• narzędzie z grupy "automatów" rysujących - interakcyjna obwiednia,
• techniki rysunku - tworzenie narzędzi pomocniczych z obiektów wektorowych,
• narzędzie z grupy "automatów" rysujących - interakcyjna głębia,
• narzędzie z grupy "automatów" rysujących - metamorfoza, spektrum zastosowań,
• narzędzie z grupy "automatów" rysujących - interakcyjna przezroczystość,
• narzędzia edycji krzywej,
• techniki rysunku,
• konwencje kompozycji graficznych,
• cliparty – wykorzystanie, kompozycje,
• drukowanie prac.
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
• plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
• treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
• sposób sprawdzania efektów szkolenia.
Każda osoba podczas zajęć winna posiadać do dyspozycji jeden komputer.
3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy winni otrzymać minimum jeden podręcznik, trwale zszyte materiały z zakresu
wykładanych zajęć, nośnik pamięci flash-pendrive (min. 4GB), zeszyt w twardej oprawie A4
oraz długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmiennicze.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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winny być opatrzone emblematem Wspólnoty i logo Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi dotyczącymi
oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZADANIE NR 26
Kurs konserwator powierzchni płaskich
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
zawodowego z zakresu konserwacji powierzchni płaskich, profesjonalnego sprzątania
z użyciem wyspecjalizowanych maszyn i sprzętu dla maksymalnie 5 osób.
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 88 godzin dla każdej osoby, w tym:
- zajęcia teoretyczne 40 godz./os.
- zajęcia praktyczne 48 godz./os.
1. Ogólne cele szkolenia
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności
profesjonalnego sprzątania z użyciem wyspecjalizowanych maszyn i sprzętu.

praktycznych

2. Zakres tematyczny szkolenia
Program kursu powinien obejmować m. in.:
• Przepisy BHP,
• Problematyka utrzymania czystości (czym jest profesjonalne sprzątanie, rola
personelu
sprzątającego,
rozpoznanie
i
charakterystyka
występujących
zanieczyszczeń),
• Rodzaje i typy podłóg: drewniane, sztuczne, ceramiczne, gres, kamienne, dywanowe,
• Środki chemiczne ich rodzaje i zastosowanie,
• Zasady sprzątania pomieszczeń biurowych,
• Zabezpieczanie i utrzymywanie czystości na posadzkach z tworzyw sztucznych,
• Rodzaje obiektów i specyfika ich sprzątania (pomieszczenia biurowe, obiekty
przemysłowe, obiekty służby zdrowia, hipermarkety),
• Zapobieganie nadmiernym zabrudzeniom w sprzątanych obiektach,
• Podstawowe technologie sprzątania (ręczne, maszynowe, sprzątanie sanitariatów,
mycie powierzchni szklanych),
• Rodzaje i budowa maszyn i sprzętu sprzątającego oraz ich obsługa,
• Organizacja sprzątania w zależności od rodzaju obiektu (zastosowanie odpowiedniej
technologii, dobór maszyn i urządzeń, dobór środków chemicznych).
Program zajęć powinien zawierać dodatkowo:
• nazwę i zakres szkolenia,
• czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
• wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
• cele szkolenia,
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
sposób sprawdzania efektów szkolenia.

3. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia dla uczestników
Uczestnicy winni otrzymać minimum jeden podręcznik, trwale zszyte materiały z zakresu
wykładanych zajęć, zeszyt w twardej oprawie A4 oraz długopis, ołówek, zakreślacz itp.
przybory piśmiennicze.
Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, które
winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także
winny być oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście
Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach EFS.
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