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Załącznik nr 1 do Zapytania 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 
 

„Kursy zawodowe w projekcie „Praca Start!” - 2”    
  

1. Uwagi ogólne: 
a) Pojęcie godzina zegarowa oznacza jednostkę czasu równą 60 minut.  
b) Pojęcie godzina dydaktyczna oznacza jednostkę czasu równą 45 minut. 
c) Wszystkie materiały szkoleniowe, konspekty zajęć, listy poświadczające obecność i korzystanie ze świadczeń, dzienniki 

zajęć, pozostała dokumentacja rozliczeniowa każdego z zadań zostanie oznakowana przez Wykonawcę zgodnie z 
aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego, 

 
2. Zadania organizacyjne Wykonawcy dla wszystkich części : 

a) Zadanie realizowane będą  łącznie dla 28 beneficjentów w 2 lokalizacjach – Przemyśl i Sanok.  W terminie do 3 dni od 
zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Organizator przekaże listę uczestników poszczególnych form wsparcia 
w podziale na miejsca realizacji zadań.   

b) Zajęcia mogą być realizowane  w dni powszednie oraz soboty i niedziele. Terminy i harmonogram zajęć podlegają ścisłemu 
uzgodnieniu z Organizatorem.             

c) Organizator na potrzeby  realizacji każdej części zapewnia we własnym zakresie obiad w każdym dniu szkolenia dla 
każdego uczestnika projektu i serwis kawowy dla uczestników szkolenia. 

d) Wykonawca wystawia uczestnikom szkolenia zaświadczenia/ certyfikaty o ukończeniu usługi informację o jego temacie oraz 
wymiarze godzin; 

e) Wykonawca przeprowadza ewaluację usługi – dokonuje jej oceny za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych zgodnie 
z ustaleniami przekazanymi przez Organizatora; 

f) Wykonawca oznakowuje pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie 
informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego;  

g) Wykonawca w terminie 7 dni od zakończenia realizacji każdej usługi / części zamówienia przygotuje i przedłoży 
Organizatorowi dokumentację realizacji usługi określoną poniżej odrębnie dla każdej z usług. 

 
3. Łączne wymagania dla wszystkich kursów zawodowych 

Szkolenia muszą umożliwić uczestnikom: 
a. podejście do egzaminu i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub zdobyte kompetencje. Jeżeli 

kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolenia są objęte certyfikacją zewnętrzną, to Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania Organizatora oraz uczestników o możliwości przystąpienia do egzaminu zewnętrznego lub 

b. uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego Ministra. 
 

Kompetencje uzyskane w wyniku szkoleń oraz „Etapy nabycia kompetencji”: 
1) Każde szkolenie musi prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim 

dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

2) Nabycie kwalifikacji lub kompetencji musi zostać zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia 
przyswojonej wiedzy lub uzyskanych kwalifikacji czy kompetencji (np. w formie egzaminu). 

3) W przypadku szkoleń prowadzących do nabycia kompetencji, muszą zostać zrealizowane wszystkie etapy nabycia 
kompetencji zgodnie z „Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 
lata 2014-2020”, a po zakończeniu szkolenia rezultaty muszą być zweryfikowane, np. poprzez egzamin wewnętrzny, test, 
rozmowę oceniającą itp. i porównane ze standardem wymagań. Ww. etapy prowadzące do nabycia kompetencji to: 

a) ETAP I - Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który 
będzie poddany ocenie (w tym przypadku są to ww. szkolenia), 

b) ETAP II - Wzorzec - zdefiniowanie standardu wymagań tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 
przeprowadzonych działań projektowych, 

c) ETAP III - Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie, 

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na 
etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego dennej osobie. 
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4) Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które 
powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia 
się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. 

5) Efekty uczenia się to wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne składające się na daną kompetencję/ kwalifikację. 
Efekty uczenia się dla danej kwalifikacji/ kompetencji powinny zostać opisane w sposób zrozumiały dla osób 
rozpoczynających naukę, powinny być konkretne jednoznaczne oraz możliwe do osiągnięcia. Ponadto muszą być mierzalne 
i możliwe do zaobserwowania oraz do zweryfikowania. Pomocne w odpowiednim określeniu efektów uczenia się 
wymaganych dla poszczególnych szkoleń mogą być Krajowe Standardy kwalifikacji Zawodowych dla poszczególnych 
zawodów. 

  
4. Specyfikacja zadań Wykonawcy: 
 
4.1. Część nr 1 – Kurs pracownik biurowy z certyfikatem ECCC 

1. Kurs obejmować będzie co najmniej następujące zagadnienia: Organizacja pracy biurowej, Techniczne wyposażenie 
miejsca pracy. Prowadzenie dokumentacji biurowej. Redagowanie pism, Przepływ informacji w biurze, Komunikacja jako 
warunek skutecznego działania, Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, Organizacja czasu pracy, Bezpieczeństwo i 
higiena pracy w biurze, Elementy prawa administracyjnego, Elementy prawa pracy oraz zagadnienia w zakresie technik 
komputerowych w obszarach: Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, Edycja dokumentów, Technologie informacyjno-
komunikacyjne, Technologie mobilne, Grafika biznesowa 

2. Kurs obejmuje  7 dni zajęć w ramach których zrealizowane zostanie j 54 godziny dydaktycznych zajęć teoretycznych i sesję 
egzaminacyjną - 2 h dydaktyczne. Kurs zrealizowany zostanie dla 4 osób w Sanoku. 

1. Organizator wymaga aby uczestnicy projektu w ramach realizacji zajęć w części dotyczącej technik komputerowych mieli 
stały dostęp do komputerów z dostępem do sieci Internet przy czym 1 komputer będzie przypadał na 1 uczestnika. 

3. Organizator wymaga aby w ramach zadania uczestnicy przystąpili do egzaminu Europejski Certyfikat Kompetencji 
Cyfrowych (ECCC) POZIOM PODSTAWOWY i po zdaniu egzaminu uzyskali właściwy certyfikat.   

4. Organizator dopuszcza włączenie uczestników szkolenia do innej (np. własnej) grupy szkoleniowej dla której Wykonawca 
realizuje przedmiotowe szkolenie pod warunkiem wypełniania wszystkich wymagań Organizatora zawartych w niniejszym 
zapytaniu i pod warunkiem, że grupa szkoleniowa nie będzie większa niż 20 osób łącznie z uczestnikami niniejszego 
szkolenia.     

5. Kurs zrealizowany zostanie w Sanoku dla 4 uczestników projektu 
6. Łączna liczba osób – 4 osoby, 
7. Łączna liczba certyfikatów – 4, 
8. Łączna liczba godzin  – 54 + 2 h, 
9. Maksymalny termin realizacji zadania:w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 

26.08.2020 r. 
 
4.2. Część nr 3 – Kurs komputerowy z certyfikatem ECCC 

1. Kurs obejmować będzie co najmniej następujące zagadnienia w zakresie technik komputerowych w obszarach: Sprzęt i 
oprogramowanie komputerowe, Edycja dokumentów, Obliczenia arkuszowe, Bazy danych, Multimedia, Technologie 
informacyjno-komunikacyjne, Technologie mobilne, Grafika biznesowa 

2. Kurs obejmuje  7 dni szkolenia w ramach których zrealizowane zostanie 54 godzin  dydaktycznych zajęć teoretycznych i 
sesję egzaminacyjną - 2 h dydaktyczne. Kurs zrealizowany zostanie dla 7 osób w Sanoku (Grupa 1) i 12 osób w Przemyślu 
(Grupa 2). 

3. Organizator wymaga aby uczestnicy projektu w ramach realizacji zajęć mieli stały dostęp do komputerów z dostępem do 
sieci Internet przy czym 1 komputer będzie przypadał na 1 uczestnika. 

4. Organizator wymaga aby w ramach zadania uczestnicy przystąpili do egzaminu Europejski Certyfikat Kompetencji 
Cyfrowych (ECCC) POZIOM PODSTAWOWY (koszty pokrywa Wykonawca) i po zdaniu egzaminu uzyskali właściwy 
certyfikat.   

5. Organizator dopuszcza włączenie uczestników szkolenia do innej (np. własnej) grupy szkoleniowej dla której Wykonawca 
realizuje przedmiotowe szkolenie pod warunkiem wypełniania wszystkich wymagań Organizatora zawartych w niniejszym 
zapytaniu i pod warunkiem, że grupa szkoleniowa nie będzie większa niż 20 osób łącznie z uczestnikami niniejszego 
szkolenia .     

6. Kurs zrealizowany zostanie w Sanoku dla 7 uczestników projektu i Przemyślu dla 12 Uczestników projektu 
7. Łączna liczba osób – 19 osób, 
8. Łączna liczba certyfikatów – 19, 
9. Łączna liczba godzin  – 54 + 2 h, 
10. Maksymalny termin realizacji zadania:w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 

26.08.2020 r. 
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4.3. Część nr 3 – Kurs sprzedawcy z obsługą komputera i certyfikatem ECCC 
1. Kurs obejmować będzie co najmniej następujące zagadnienia: przygotowanie stanowiska pracy, przygotowanie towarów do 

sprzedaży, np. wystawienie ich na półki, witryny, odpowiednie wyeksponowanie towarów w celu ich zareklamowania, 
bieżące uzupełnianie towarów na półkach, zabezpieczenie towarów przed uszkodzeniem, kradzieżą, udzielanie klientom 
dodatkowych informacji na temat sprzedawanych produktów, obsługa klienta (w tym pakowanie towarów, przyjmowanie 
należności itp.), przyjmowanie reklamacji, obsługa kasy fiskalnej, oraz w zakresie technik komputerowych w obszarach: 
Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, Edycja dokumentów, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Technologie 
mobilne, Grafika biznesowa 

2. Kurs obejmuje 7 dni zajęć w ramach których zrealizowane zostanie 54 godziny dydaktyczne zajęć teoretycznych i sesja 
egzaminacyjna - 2 h dydaktyczne. Kurs zrealizowany zostanie dla 3 osób w Sanoku. 

3. Organizator wymaga aby uczestnicy projektu w ramach realizacji zajęć w części dotyczącej technik komputerowych mieli 
stały dostęp do komputerów z dostępem do sieci Internet przy czym 1 komputer będzie przypadał na 1 uczestnika. 

4. Organizator wymaga aby w ramach zadania uczestnicy przystąpili do egzaminu Europejski Certyfikat Kompetencji 
Cyfrowych (ECCC) poziom A (koszty pokrywa Wykonawca) i po zdaniu egzaminu uzyskali właściwy certyfikat.   

5. Organizator dopuszcza włączenie uczestników szkolenia do innej (np. własnej) grupy szkoleniowej dla której Wykonawca 
realizuje przedmiotowe szkolenie pod warunkiem wypełniania wszystkich wymagań Organizatora zawartych w niniejszym 
zapytaniu i pod warunkiem, że grupa szkoleniowa nie będzie większa niż 20 osób.     

6. Kurs zrealizowany zostanie w Sanoku dla 5 uczestników projektu 
7. Łączna liczba osób – 5 osób, 
8. Łączna liczba certyfikatów – 5, 
9. Łączna liczba godzin  – 54 + 2 h, 
10. Maksymalny termin realizacji zadania:w terminie od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do 

26.08.2020 r. 
 


