Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów edukacyjnych
podnoszących kwalifikacje 37 uczestników projektu „Lepsze Jutro”, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX
Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego;

II.

Wyszczególnienie zamawianych kursów
1. Kurs fotografii reklamowej – 60 godzin zegarowych
1) Wymogi dot. prowadzącego: wykształcenie wyższe uzupełnione kursami z zakresu
fotografii, min. 2-letnie doświadczenie w dziedzinie fotografii, znajomość obsługi
programów Photoshop i Corel, znajomość specyfiki fotografii studyjnej, portretowej,
produktowej, itp.
2) Wymogi dot. programu kursu: zasady pracy w studiu fotograficznym; obróbka w
Photoshopie obejmująca m.in. interfejs programu, pracę na warstwach, retuszowanie,
fotomontaż, stosowanie filtrów, tworzenie kształtów własnych, pracę ze światłem,
dodawanie i odejmowanie efektów i elementów, zmianę pogody, makijaż, itp.; sesje
praktyczne obejmujące modelowanie światła, fotografię szkła i wody, fotografie jedzenia,
praca z modelem, praca w plenerze i ruchu, itp.
2. Kurs stylizacji paznokci z elementami kosmetyki – 100 godzin zegarowych
1) Wymogi dot. prowadzącego: wykształcenie techniczne uzupełnione kursami z zakresu
kosmetyki i stylizacji paznokci, min. 2-letnie doświadczenie w dziedzinie stylizacji,
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;
2) Wymogi dot. programu kursu: manicure klasyczny, manicure spa, pielęgnacja dłoni,
stylizacja paznokci metodą żelową i hybrydową, zdobienia akrylem, techniki zdobień,
wzornictwo z użyciem materiałów, przedłużanie paznokcia, typy skóry i rodzaje cery,
kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała, omówienie kształtów twarzy, zadania oraz cechy
profesjonalnej kosmetyczki, przepisy BHP, zalecenia i przeciwskazania do zabiegów, makijaż
i demakijaż.
3) Wymogi dot. sprzętu: zapewnienie zestawów startowych do stylizacji paznokci dla każdej z
uczestniczek kursu o wartości do 150,00 zł za zestaw, zawierających min. lampę UV oraz
niezbędne materiały do wykonania podstawowego manicure hybrydowego lub żelowego.
3. Kurs kroju i szycia – 100 godzin zegarowych
1) Wymogi dot. prowadzącego: wykształcenie kierunkowe, min. 2-letnie doświadczenie w
zawodzie krawcowej, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
2) Wymogi dot. programu kursu: bhp w pracy krawca, narzędzia, budowa i obsługa maszyny
do szycia, podstawy szycia ręcznego, rodzaje ściegów, szycie wstępne, dobór materiałów,
ściąganie miary, tworzenie i wykorzystanie szablonów odzieżowych, ekonomiczne układanie
szablonów, szycie i odszywanie, itp.
3) Wymogi dot. sprzętu: zapewnienie maszyn do szycia o wartości do 400,00 zł (nie mini),
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4. Kurs florysty z obsługą kasy fiskalnej – 95 godzin zegarowych
1) Wymogi dot. prowadzącego: wykształcenie min. średnie, kursy dające kwalifikacje z
zakresu florystyki, min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń.
2) Wymogi dot. programu kursu: bhp w pracy florysty, asortyment roślin i narzędzia niezbędne
w bukieciarstwie, teoria kompozycji, technika suszenia roślin, materiałoznawstwo, wiązanki
i dekoracje okolicznościowe, zasady układania bukietów, obsługa kasy fiskalnej obejmująca
kodowanie produktów, nabijanie na kasę, wycofywanie transakcji, druk paragonów, druk
raportów dobowych i miesięcznych, przyjmowanie reklamacji i zwrotów, inwentaryzacja,
itp.
5. Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego – 75 godzin zegarowych
1) Wymogi dot. prowadzącego: zezwolenie do prowadzenia kursów w zakresie obsługi wózka
widłowego, min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów
2) Wymogi dot. programu kursu: typy i budowa wózków jezdniowych, czynności operatora
przy obsłudze wózka, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, praktyczna nauka jazdy,
obowiązki magazyniera, zabezpieczenie magazynów, dokumentacja magazynowa,
odpowiedzialność materialna, itp.
3) Wymogi dodatkowe: przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego nadającego uprawnienia
uczestnikom, zapewnienie badań lekarskich niezbędnych do przystąpienia do kursu
6. Kurs kucharza z elementami obsługi barmańskiej – 140 godzin zegarowych
1) Wymogi dot. prowadzącego: wykształcenie kierunkowe, min. 2-letnie doświadczenie w
zawodzie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
2) Wymogi dot. programu kursu: bhp w kuchni, organizacja pracy w kuchni, techniki krojenia
nożem, terminologia w kuchni, proste receptury, szybkie i łatwe dania na kolacje, dania
jednogarnkowe, przygotowanie zup, zup-kremów i obiadów, nakrycie stołu i podanie do
stołu, rodzaje mięs, obsługa baru, itp.
7. Kurs projektowania stron www z grafiką komputerową – 60 godzin zegarowych
1) Wymogi dot. prowadzącego: wykształcenie wyższe kierunkowe, min. 2-letnie
doświadczenie w zawodzie grafika/informatyka, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
umiejętność projektowania stron www, znajomość najnowszych standardów
2) Wymogi dot. programu kursu: podstawy przygotowania projektów graficznych za pomocą
Photoshop lub Corel, itp., projekty grafiki użytkowej np. ulotek, plakatów, banerów,
katalogów ofertowych, przygotowanie grafiki na potrzeby stron www, tworzenie witryn
internetowych za pomocą języka html, kaskadowe arkusze stylów css, itp.
8. Kurs operatora obrabiarek CNC – 90 godzin zegarowych
1) Wymogi dot. prowadzącego: posiadanie zezwoleń lub uprawnień do prowadzenia kursu w
zakresie obsługi obrabiarek CNC
2) Wymogi dot. programu kursu: zgodnie z wytycznymi dot. kursu operatora obrabiarek CNC
3) Wymogi dodatkowe: zakończenie kursu egzaminem zewnętrznym potwierdzającym
kwalifikacje np. TUV
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III. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji Zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Przeprowadzenia kursów podnoszących kwalifikacje w zakresie wiedzy teoretycznej i
praktycznej, na podstawie przygotowanego programu kursu w ilości godzin wyznaczonych w
zapytaniu ofertowym,
2. zagwarantowania niezbędnych narzędzi oraz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia
ww. kursu. Każdy uczestnik/uczestniczka kursu pracuje samodzielnie na otrzymanym sprzęcie
lub przy jednym stanowisku pracy,
3. zagwarantowania uczestnikom kursów ubezpieczenia NNW,
4. zagwarantowania uczestnikom kursów poczęstunku tj. kawy, herbaty, słonych i słodkich
przekąsek, owoców, wody i soków w przypadku zajęć trwających powyżej 3 godzin
zegarowych oraz obiadu w przypadku zajęć trwających powyżej 5 godzin zegarowych,
5. poinformowania osoby prowadzącej zajęcia o fakcie, iż w kursach uczestniczą osoby, których
udział jest współfinansowany w ramach projektu „Lepsze Jutro”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie
społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
6. monitorowania obecności uczestników/uczestniczek na zajęciach (listy obecności),
przeprowadzenia ewaluacji (ankiety ewaluacyjne na wstępie i na zakończenie zajęć),
sporządzenia sprawozdania
z
realizacji zajęć z uwzględnieniem wyników ankiet,
sporządzania dokumentacji fotograficznej - min 10 fotografii z przebiegu kursu, prowadzenia
dzienników zajęć,
7. wydania zaświadczeń oraz dostarczenia kserokopii wydanych zaświadczeń wraz z pozostałą
dokumentacją do siedziby Centrum po zrealizowaniu przedmiotu umowy,
8. promowania projektu, poprzez oznaczenie wszelkiej dokumentacji Logotypami projektu oraz
oznaczenie sali wykładowej plakatem udostępnionym przez Zamawiającego,
9. przeprowadzenia zajęć zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie
z wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego,
10. przedłożenia Zamawiającemu po zakończeniu zajęć faktury oraz pełnego kompletu
dokumentów.
11. pisemnego poinformowania Zamawiającego o archiwizacji dokumentów w miejscu innym niż
adres siedziby Wykonawcy podany w umowie
IV.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną
lub więcej części. Jeżeli oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest
zobowiązany do złożenia odrębnych formularzy ofertowych. Wybór ofert jest dokonywany
odrębnie w stosunku do każdej części.

V.

Przy dostarczeniu przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży zamawiającemu
dokumentację potwierdzającą, że programy kursów oraz prowadzący zajęcia spełniają
wymogi zapytania ofertowego

VI.

Termin realizacji: do 20 grudnia 2017 roku. .
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