
 

 

 

 

 

Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania (załącznik nr 1 do wzoru umowy) 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia  jest usługa obejmująca przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych 

dla uczestników projektu Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji 

systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Część I Programowanie PHP – podstawowy/średniozaawansowany  

1. Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych  

2. Miejsce realizacji: realizacja w formie zdalnej  

3. Wymiar godzin: min. 24 godziny szkoleniowe. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się, z 

zastrzeżeniem, że ilość godzin szkolenia w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 10 (po 

45min.). 

4. Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2022 roku. W okresie 24 stycznia – 6 

lutego zajęcia mogą odbywać się również każdego dnia tygodnia (ferie zimowe) – nie więcej 

niż 5 dni w tygodniu. 

5. Liczba uczestników: 2 osoby 

6. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  

- Podstawy PHP. Przygotowanie serwera do pracy z PHP.  

- Osadzanie kodu PHP w dokumencie HTML. Wypisywanie danych.  

- Stałe, zmienne i proste typy danych.  

- Tablice w PHP. Sortowanie tablic.  

- Odbieranie danych z formularzy.  

- Instrukcje warunkowe i instrukcje wyboru.  

- Wysyłanie wiadomości e-mail przez stronę WWW.  

- Pętle w PHP.  

- Tworzenie prostego formularza testowego.  

- Funkcje w języku PHP.  

- Obsługa plików.  

- Tworzenie formularza umożliwiającego zapis i odczyt z pliku XML.  

- Wprowadzenie do baz danych MySQL.  

- Tworzenie struktury bazy danych.  

- Zapytania do baz danych.  

- Współpraca PHP i MySQL  

- Tworzenie skryptów realizującego zapis i odczyt danych z bazy.  

- Modyfikacja danych w bazie.  

- Pliki cookie i sesje w PHP  

- Tworzenie skryptu rejestracji i logowania.  

- Klasy w języku PHP.  

- Obiekty w języku PHP.  

- Tworzenie przykładowej aplikacji internetowej.  

7. Warunki organizacyjne szkolenia: Zamawiający wymaga aby realizacja zarówno szkolenia jak i 

postępowania egzaminacyjnego zrealizowana była w formie zdalnej. Nie wskazuje przy tym 

wykonawcy na konkretne oprogramowanie/platformę komunikacyjną, z zastrzeżeniem, że 

każdy uczestnik:  
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a. będzie miał możliwość bezpłatnego udziału (tj. bez żadnych dodatkowych kosztów) w 

szkoleniu/sesji egzaminacyjnej przy wykorzystaniu własnego komputera, tabletu lub 

telefonu i dostępu do sieci Internet, 

b. będzie miał dostęp do szkolenia prowadzonego w czasie rzeczywistym w formie audio-

video z co do zasady możliwością interakcji z prowadzącym/komisją egzaminacyjną, 

 

Część II Projektowanie stron internetowych – podstawowy/średniozaawansowany  

1. Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych  

2. Miejsce realizacji: realizacja w formie zdalnej 

3. Wymiar godzin: min. 40 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się, z 

zastrzeżeniem, że ilość godzin szkolenia w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 10 (po 

45min.). W okresie 24 stycznia – 6 lutego zajęcia mogą odbywać się również każdego dnia 

tygodnia (ferie zimowe) – nie więcej niż 5 dni w tygodniu. 

4. Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2022 roku. 

5. Liczba uczestników: 6 osób  

6. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  

- Podstawy języka HTML5. Struktura dokumentu HTML Metatagi w dokumencie HTML  

- Wstawienie elementów tekstowych na stronę WWW, tworzenie list.  

- Wykorzystanie na stronie obrazów, odnośników, kotwic i tabel.  

- Dodawanie dźwięków, wideo oraz obiektów interaktywnych na stronę WWW.  

- Znaczniki struktury strony WWW i pojemniki.  

- Wprowadzenie do arkuszy stylów. Pojęcie selektorów, właściwości i wartości.  

- Style opisujące rozmiar, pozycję i marginesy.  

- Formatowanie tekstu, elementów liniowych i blokowych.  

- Style obramowania i cienie. Formatowanie list i nawigacji w arkuszach stylów.  

- Formatowanie tabel i formularzy w CSS. Animacje CSS (CSS3).  

- Tworzenie strony internetowej zgodnie z projektem.  

- Responsywność stron internetowych.  

- Tworzenie strony dostoswanej do urządzeń mobilnych.  

- Wykorzystania frameworka CSS do tworzenia strony WWW, na przykładzie Bootstrap.  

- Publikacja witryny w Internecie, zarządzanie hostmgiem i domenami.  

- Instalacja systemu CMS na przykładzie platformy WordPress.  

- Zarządzanie i obsługa systemem zarządzania treścią.  

- Instalacja i modyfikacja wtyczek.  

- Modyfikacja szablonu w systemie Wordpress.  

- Tworzenie własnego szablony dla platformy CMS.  

- Tłumaczenie strony zbudowanej na systemie Wordpress.  

- Podstawy SEO, przygotowanie strony WWW do pozycjonowania.  

- Wprowadzenie do JavaScript, DOM.  

- Zdarzenia i ich obsługa.  

- Biblioteka jQuery  

- Dostępność stron WWW, standard WCAG.  

7. Warunki organizacyjne szkolenia Zamawiający wymaga aby realizacja zarówno szkolenia jak i 

postępowania egzaminacyjnego zrealizowana była w formie zdalnej. Nie wskazuje przy tym 

wykonawcy na konkretne oprogramowanie/platformę komunikacyjną, z zastrzeżeniem, że 

każdy uczestnik: 
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a. będzie miał możliwość bezpłatnego udziału (tj. bez żadnych dodatkowych kosztów) w 

szkoleniu/sesji egzaminacyjnej przy wykorzystaniu własnego komputera, tabletu lub 

telefonu i dostępu do sieci Internet, a ewentualne oprogramowanie niezbędne w 

procesie edukacyjnym będzie możliwe do pobrania i zainstalowania (lub 

wykorzystania) w czasie szkolenia bez dodatkowych opłat; 

b. będzie miał dostęp do szkolenia prowadzonego w czasie rzeczywistym w formie audio-

video z co do zasady możliwością interakcji z prowadzącym/komisją egzaminacyjną, 

 

Część III Szkolenie barman  

1. Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych  

2. Miejsce realizacji: Białystok  

3. Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2022 roku. Zajęcia będą realizowane 

w czasie, w którym stosowne przepisy będą zezwalały na realizację zajęć w formie 

stacjonarnej. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zajęć w 

formie stacjonarnej, okres realizacji zostanie wydłużony od momentu ustania wyżej 

wymienionych okoliczności o odpowiednią liczbę dni pozostającą od momentu wystąpienia 

wyżej wymienionych okoliczności do końca terminu przewidzianego na realizację 

zamówienia. 

4. Liczba uczestników: 4 grupy szkoleniowe po 8-12 os. (łącznie 41 osób) 

5. Wymiar godzin: min. 24 godziny szkoleniowe (na grupę). Zajęcia powinny odbywać się w 

weekendy lub w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom 

uczącym się, z zastrzeżeniem, że ilość godzin szkolenia w ciągu jednego dnia nie może 

przekroczyć 10 (po 45min.). W okresie 24 stycznia – 6 lutego zajęcia mogą odbywać się 

również każdego dnia tygodnia (ferie zimowe) – nie więcej niż 5 dni w tygodniu. 

6. Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 80% czasu przeznaczonego na realizację 

szkolenia  

7. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  

– Techniki pracy i funkcje sprzętu barowego (m.in. omówienie sprzętu barowego, miary 

barowe, rodzaje i podział szkła barowego, wyposażenie baru).  

– Podstawy miksologii ( m.in. rozróżnianie typów koktajli oraz moktajli, koktajle 

klasyczne, receptury i historia).  

– Użycie różnych technik do przygotowywania koktajli (shake, stir, blend, building,  

Throwing).  

– Techniki pracy za barem przy użyciu (jiggera, łyżka, shaker).  

– Wprowadzenie Working Flair (free pouring, wykorzystanie sprzętu barmańskiego).  

– Praktyczne podstawy zagadnień home made oraz infuzowania.  

– Dekorowanie - jak dobrać odpowiednie składniki dekoracji do wybranego szkła oraz 

koktajlu.  

8. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w placówkach gastronomicznych, restauracjach 

lub odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniu gastronomicznym.  

9. Wykonawca powinien zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni 

poziom szkolenia.  

 

Część IV Szkolenie operator wózków jezdniowych  

1. Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych  

2. Miejsce realizacji: Białystok  
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3. Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2022 roku. Zajęcia będą realizowane w 

czasie, w którym stosowne przepisy będą zezwalały na realizację zajęć w formie stacjonarnej. 

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zajęć w formie 

stacjonarnej, okres realizacji zostanie wydłużony od momentu ustania wyżej wymienionych 

okoliczności o odpowiednią liczbę dni pozostającą od momentu wystąpienia wyżej 

wymienionych okoliczności do końca terminu przewidzianego na realizację zamówienia. 

4. Liczba uczestników: 2 grupy szkoleniowe, łącznie 17 uczestników  

5. Organizacja egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego  

6. Wydanie uczestnikom Legitymacji wydanej przez Urzędu Dozoru Technicznego, w terminie do 

7 dni od daty zdania egzaminów.  

7. Wymiar godzin: min. 35 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się, z 

zastrzeżeniem, że ilość godzin szkolenia w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 10 (po 

45min.). W okresie 24 stycznia – 6 lutego zajęcia mogą odbywać się również każdego dnia 

tygodnia (ferie zimowe) – nie więcej niż 5 dni w tygodniu. 

8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  

- Typy stosowanych wózków jezdniowych: naładowne, podnośnikowe, unoszące, ciągnikowe, 

specjalne  

- Budowa wózków  

- Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami  

- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa  

- Zagadnienia z zakresu BHP  

- Praktyczna nauka jazdy  

9. W koszt kursu należy doliczyć opłatę za badania, które należy przeprowadzić na początku 

szkolenia.  

10. W koszt należy wliczyć opłatę za egzamin na zdobycie uprawnień - Legitymacji wydanej przez 

UDT  

 

Część V Barman - kelner 

1. Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych  

2. Miejsce realizacji: Białystok 

3. Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2022 roku. Zajęcia będą realizowane w 

czasie, w którym stosowne przepisy będą zezwalały na realizację zajęć w formie stacjonarnej. 

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zajęć w formie 

stacjonarnej, okres realizacji zostanie wydłużony od momentu ustania wyżej wymienionych 

okoliczności o odpowiednią liczbę dni pozostającą od momentu wystąpienia wyżej 

wymienionych okoliczności do końca terminu przewidzianego na realizację zamówienia. 

4. Liczba uczestników: 2 grupy, łącznie 18 osób. 

5. Wymiar godzin: min. 32 godziny szkoleniowe. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub w 

godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się, z zastrzeżeniem, 

że ilość godzin szkolenia w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 10 (po 45min.). W okresie 

24 stycznia – 6 lutego zajęcia mogą odbywać się również każdego dnia tygodnia (ferie zimowe) 

– nie więcej niż 5 dni w tygodniu.  

6. Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 80% czasu przeznaczonego na realizacje 

szkolenia  

7. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  
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– Techniki pracy i funkcje sprzętu barowego (m.in. omówienie sprzętu barowego, miary barowe, 

rodzaje i podział szkła barowego, wyposażenie baru).  

– Podstawy miksologii ( m.in. rozróżnianie typów koktajli oraz moktajli, koktajle klasyczne, 

receptury i historia).  

– Użycie różnych technik do przygotowywania koktajli (shake, stir, blend, building,  

Throwing).  

– Techniki pracy za barem przy użyciu (jiggera, łyżka, shaker).  

– Wprowadzenie Working Flair (free pouring, wykorzystanie sprzętu barmańskiego).  

– Praktyczne podstawy zagadnień home made oraz infuzowania.  

– Dekorowanie - jak dobrać odpowiednie składniki dekoracji do wybranego szkła oraz koktajlu.  

8. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w placówkach gastronomicznych, restauracjach lub 

odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniu gastronomicznym. 

9. Wykonawca powinien zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni 

poziom szkolenia.  

 

Część VI Barista 

1. Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych  

2. Miejsce realizacji: Białystok 

3. Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2022 roku. Zajęcia będą realizowane w 

czasie, w którym stosowne przepisy będą zezwalały na realizację zajęć w formie stacjonarnej. W 

przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zajęć w formie stacjonarnej, 

okres realizacji zostanie wydłużony od momentu ustania wyżej wymienionych okoliczności o 

odpowiednią liczbę dni pozostającą od momentu wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności 

do końca terminu przewidzianego na realizację zamówienia. 

4. Liczba uczestników: 14 osób (1 grupa). 

5. Wymiar godzin: min. 16 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się, z 

zastrzeżeniem, że ilość godzin szkolenia w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 10 (po 

45min.). W okresie 24 stycznia – 6 lutego zajęcia mogą odbywać się również każdego dnia 

tygodnia (ferie zimowe) – nie więcej niż 5 dni w tygodniu.  

6. Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 80% czasu przeznaczonego na realizacje 

szkolenia  

7. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  

– Techniki pracy i funkcje sprzętu.  

– Użycie różnych technik do przygotowywania kawy. 

– Dekorowanie. 

8. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w placówkach gastronomicznych, restauracjach lub 

odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniu gastronomicznym. 

9. Wykonawca powinien zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni 

poziom szkolenia oraz egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji. 

 

Część VII Kurs wizażu i stylizacji 

1. Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych  

2. Miejsce realizacji: Białystok 

3. Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2022 roku. Zajęcia będą realizowane w 

czasie, w którym stosowne przepisy będą zezwalały na realizację zajęć w formie stacjonarnej. W 

przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zajęć w formie stacjonarnej, 
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okres realizacji zostanie wydłużony od momentu ustania wyżej wymienionych okoliczności o 

odpowiednią liczbę dni pozostającą od momentu wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności 

do końca terminu przewidzianego na realizację zamówienia. 

4. Liczba uczestników: 4 osoby. 

5. Wymiar godzin: min. 80 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się, z 

zastrzeżeniem, że ilość godzin szkolenia w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 10 (po 

45min.). W okresie 24 stycznia – 6 lutego zajęcia mogą odbywać się również każdego dnia 

tygodnia (ferie zimowe) – nie więcej niż 5 dni w tygodniu. 

6. Zajęcia praktyczne powinny stanowić minimum 80% czasu przeznaczonego na realizacje 

szkolenia  

7. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  

- Podstawy makijażu: światłocień, kolor i jego cechy, zasady kreowania makijażu. 

- Kosmetyki i akcesoria. Kolejność nakładania produktów 

- Kształty twarzy i oczu - sposoby korekcji, modelowanie. 

- Typy sylwetek oraz zasady ich modelowania. 

- Typy kolorystyczne: wiosna, lato, jesień, zima - charakterystyka, dobór odcieni oraz 

wzorów w makijażu i garderobie. 

- Makijaż dzienny - zasady, pokaz, ćwiczenia. 

- Makijaż wieczorowy klasyczny - zasady, pokaz, ćwiczenia. 

- Makijaż "smoky eyes" - zasady, pokaz, ćwiczenia. 

- Makijaż "kreatywny", z użyciem błyszczących pyłków, mocnych kolorów, kreski - zasady, 

pokaz, ćwiczenia. 

- Własne kreacje makijażowe - ćwiczenia. 

8. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w placówkach/miejscach odpowiednio 

przystosowanych i wyposażonych. 

9. Wykonawca powinien zapewnić niezbędne narzędzia i produkty gwarantujące odpowiedni 

poziom szkolenia oraz egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji. 

 

Część VIII Kurs Pilot wycieczek 

1. Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych  

2. Miejsce realizacji: realizacja w formie zdalnej 

3. Wymiar godzin: min. 40 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się, z 

zastrzeżeniem, że ilość godzin szkolenia w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 10 (po 

45min.). W okresie 24 stycznia – 6 lutego zajęcia mogą odbywać się również każdego dnia 

tygodnia (ferie zimowe) – nie więcej niż 5 dni w tygodniu. 

4. Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2022 roku. 

5. Liczba uczestników: 7 osób  

6. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  

- Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie 

- Obsługa ruchu turystycznego 

• Zasady programowania imprez turystycznych. 

• Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami. 

• Zasady odpraw pilotów grup turystycznych, dokumentacja imprez przyjazdowych i 

wyjazdowych. 

• Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych 
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• Warunki uczestnictwa i rezygnacji. 

• Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów. 

• Postępowanie pilota w sytuacjach awaryjnych i nadzwyczajnych. 

- Warsztat pracy pilota wycieczek 

• Umiejętność posługiwania się mapą i orientacja w terenie, nawigacja GPS. 

• Metodyka przygotowania tras imprez turystycznych i ich opisu, warsztat krajoznawczy 

pilota. 

• System informacji turystycznej 

- Historia kultury i sztuki. Interpretacja dziedzictwa kulturowego w pracy pilota 

• Formy i metody interpretacji . Zabytki i atrakcje turystyczne w trakcie realizacji programu 

imprezy turystycznej. 

- Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne 

• Prawa i obowiązki pilota wycieczek. 

• Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych. 

• Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawnych. 

• Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek 

• Opieka konsularna. 

• Rodzaje i formy ubezpieczenia turystów. 

• Protokoły szkód. 

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, higiena w turystyce 

• Zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w trakcie realizacji imprez turystycznych. 

• Podstawowe zasady ochrony zdrowia, pierwsza pomoc. 

• Skład podstawowej apteczki. 

- Pilot a grupa 

• Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą. 

• Procesy grupowe i techniki negocjacji. 

• Cechy psychofizyczne pilota wycieczek. 

• Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu. 

• Program osobistego rozwoju pilota, w tym asertywność, autoprezentacja 

• Emisja głosu – warsztaty, praca z mikrofonem 

- Zajęcia praktyczne 

7. Warunki organizacyjne szkolenia Zamawiający wymaga aby realizacja zarówno szkolenia jak i 

postępowania egzaminacyjnego zrealizowana była w formie zdalnej. Nie wskazuje przy tym 

wykonawcy na konkretne oprogramowanie/platformę komunikacyjną, z zastrzeżeniem, że 

każdy uczestnik: 

a. będzie miał możliwość bezpłatnego udziału (tj. bez żadnych dodatkowych kosztów) w 

szkoleniu/sesji egzaminacyjnej przy wykorzystaniu własnego komputera, tabletu lub 

telefonu i dostępu do sieci Internet, a ewentualne oprogramowanie niezbędne w 

procesie edukacyjnym będzie możliwe do pobrania i zainstalowania (lub 

wykorzystania) w czasie szkolenia bez dodatkowych opłat; 

b. będzie miał dostęp do szkolenia prowadzonego w czasie rzeczywistym w formie audio-

video z co do zasady możliwością interakcji z prowadzącym/komisją egzaminacyjną, 

 

Część IX Kurs rachunkowości finansowej z wykorzystaniem programu REWIZOR GT 

1. Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych  

2. Miejsce realizacji: realizacja w formie zdalnej 
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3. Wymiar godzin: min. 24 godziny szkoleniowe. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się, z 

zastrzeżeniem, że ilość godzin szkolenia w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 10 (po 

45min.). W okresie 24 stycznia – 6 lutego zajęcia mogą odbywać się również każdego dnia 

tygodnia (ferie zimowe) – nie więcej niż 5 dni w tygodniu. 

4. Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2022 roku. 

5. Liczba uczestników: 14 osób  

6. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  

- Rozpoczęcie pracy w programie Rewizor GT 

- Plan kont i kartoteki 

- Zakładanie, kasowanie, definiowanie kont 

- Bilans otwarcia 

- Przerwa na kawę 

- Rejestry księgowe i ewidencje VAT 

- Wprowadzanie dokumentów prostych 

- Wprowadzanie faktur i zapłat 

- Rejestry VAT, naliczanie deklaracji VAT-7 i JPK_VAT 

- Dokumenty finansowe 

- Rozrachunki – omówienie najważniejszych funkcji 

- Przerwa obiadowa 

- Środki trwałe 

- Kartoteki 

- Zestawienia w systemie 

- Zgodność systemu Rewizor GT z Ustawą o Rachunkowości 

7. Warunki organizacyjne szkolenia Zamawiający wymaga aby realizacja zarówno szkolenia jak i 

postępowania egzaminacyjnego zrealizowana była w formie zdalnej. Nie wskazuje przy tym 

wykonawcy na konkretne oprogramowanie/platformę komunikacyjną, z zastrzeżeniem, że 

każdy uczestnik: 

a. będzie miał możliwość bezpłatnego udziału (tj. bez żadnych dodatkowych kosztów) w 

szkoleniu/sesji egzaminacyjnej przy wykorzystaniu własnego komputera, tabletu lub 

telefonu i dostępu do sieci Internet, a ewentualne oprogramowanie niezbędne w 

procesie edukacyjnym będzie możliwe do pobrania i zainstalowania (lub 

wykorzystania) w czasie szkolenia bez dodatkowych opłat; 

b. będzie miał dostęp do szkolenia prowadzonego w czasie rzeczywistym w formie audio-

video z co do zasady możliwością interakcji z prowadzącym/komisją egzaminacyjną, 

 

Część X Kurs Księgowości – warsztaty komputerowe na programie Comarch ERP Optima 

1. Grupa docelowa: Uczniowie szkół zawodowych  

2. Miejsce realizacji: realizacja w formie zdalnej 

3. Wymiar godzin: min. 32 godzin szkoleniowych. Zajęcia powinny odbywać się w weekendy lub 

w godzinach popołudniowych, aby umożliwić uczestnictwo osobom uczącym się, z 

zastrzeżeniem, że ilość godzin szkolenia w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 10 (po 

45min.). W okresie 24 stycznia – 6 lutego zajęcia mogą odbywać się również każdego dnia 

tygodnia (ferie zimowe) – nie więcej niż 5 dni w tygodniu. 

4. Termin realizacji: od podpisania umowy do 31 marca 2022 roku. 

5. Liczba uczestników: 7 osób  

6. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować:  
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- Sporządzenie listy płac (rozliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, 

przychodów, darowizn): 

• wprowadzanie dokumentów płacowych do systemu 

• księgowanie obciążeń dotyczących pracownika (składki ZUS, podatek dochodowy od osób 

fizycznych) oraz pracodawcy 

- Przygotowanie i wprowadzenie do systemu dokumentów dotyczących ewidencji 

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: 

• przygotowywanie dokumentów 

• wprowadzenie dokumentów dotyczących środków trwałych do systemu 

• ustalanie miesięcznych odpisów, tworzenie tabeli amortyzacyjnej 

• księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych 

- Przygotowanie i księgowanie dokumentów związanych z rozrachunkami z 

pracownikami: 

• polecenie wyjazdu służbowego 

• rozliczenie zaliczki, księgowanie rozliczeni podróży służbowej. 

- Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów: 

• sporządzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego i towarowego 

• wprowadzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego do systemu 

• ustalanie i księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów i materiałów 

- Przeprowadzenie inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna: 

• ustalanie różnic inwentaryzacyjnych 

• księgowanie różnic inwentaryzacyjnych w systemie 

- Ewidencja kosztów – układ rodzajowy: 

• wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu 

- Ewidencja kosztów – układ kalkulacyjny: 

• wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych 

- Ewidencja kosztów – pełen układ kosztowy: 

• wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych przy pełnym układzie ewidencyjnym 

kosztów 

7. Warunki organizacyjne szkolenia Zamawiający wymaga aby realizacja zarówno szkolenia jak i 

postępowania egzaminacyjnego zrealizowana była w formie zdalnej. Nie wskazuje przy tym 

wykonawcy na konkretne oprogramowanie/platformę komunikacyjną, z zastrzeżeniem, że 

każdy uczestnik: 

a. będzie miał możliwość bezpłatnego udziału (tj. bez żadnych dodatkowych kosztów) w 

szkoleniu/sesji egzaminacyjnej przy wykorzystaniu własnego komputera, tabletu lub 

telefonu i dostępu do sieci Internet, a ewentualne oprogramowanie niezbędne w 

procesie edukacyjnym będzie możliwe do pobrania i zainstalowania (lub 

wykorzystania) w czasie szkolenia bez dodatkowych opłat; 

b. będzie miał dostęp do szkolenia prowadzonego w czasie rzeczywistym w formie audio-

video z co do zasady możliwością interakcji z prowadzącym/komisją egzaminacyjną, 

 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca w ramach każdej z części zamówienia zobowiązany jest:  

1. Opracować program szkolenia obejmujący co najmniej opis zagadnień wymaganych w danej części 

zamówienia. Program szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej z chwilą zawarcia 

umowy. 
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2. Zorganizować i przeprowadzić szkolenie zgodnie z programem.  

3. Zapewnić do prowadzenia szkolenia osoby o kwalifikacjach odpowiadających przedmiotowi 

szkolenia. 

4. Zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe i dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia.  

5. Zapewnić (dotyczy szkoleń prowadzonych w trybie stacjonarnym) uczestnikom w okresie szkolenia 

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – ubezpieczenie grupowe. Minimalna 

suma ubezpieczenia na 1 osobę ubezpieczoną wynosić powinna 20 000,00 zł. Najpóźniej na 1 dzień 

przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego kopię 

opłaconej polisy.  

6. Zapewnić (dotyczy szkoleń prowadzonych w trybie stacjonarnym) uczestnikom szkolenia miejsce 

realizacji szkolenia zgodne ze wskazanym w danej części zamówienia, w tym pomieszczenia do 

odbywania szkolenia spełniające poniższe warunki:  

- przestronne i przewiewne,  

- przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia,  

- posiadające oświetlenie naturalne i sztuczne,  

- wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane do prowadzenia szkolenia, będącego 

przedmiotem zamówienia,  

- posiadać zaplecze sanitarne,  

7. W każdym dniu szkolenia zapewnić (dotyczy szkoleń prowadzonych w trybie stacjonarnym) 

uczestnikom przerwę kawową lub obiad w sytuacji, gdy liczba godzin realizowanych jednego dnia 

przekraczać będzie 6 godzin szkoleniowych  

- serwis kawowy - kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie 

przekąski typu paluszki, ciastka, owoce,  

- gorący posiłek - obiad składający się z pierwszego i drugiego dania oraz napoju,  

 

Produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku muszą spełniać normy żywieniowe 

oraz sanitarno - epidemiologiczne.  

8. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników szkolenia. Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować, w porozumieniu z Zamawiającym, wszystkich uczestników szkolenia 

znajdujących się na liście przekazanej przez Zamawiającego, o planowanym terminie rozpoczęcia 

realizacji szkolenia i pozostawać w kontakcie z uczestnikami szkolenia w trakcie jego realizacji  

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą zawarcia umowy planowany 

harmonogram realizacji zajęć. Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia przekaże wszystkim 

uczestnikom szkolenia harmonogram zajęć szkoleniowych oraz zapozna uczestników szkolenia z 

programem szkolenia.  

10. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich planowanych 

zmianach w harmonogramie zajęć - przed ich dokonaniem,  

11. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - pisemnie informować 

Zamawiającego o odwołaniu zajęć najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, a także o propozycji 

zmian w harmonogramie, wynikających z odwołania zajęć,  

12. Niezwłocznie poinformować Zamawiającego o:  

- niezgłaszaniu się uczestników;  

- przerwaniu szkolenia lub rezygnacji uczestnika;  

- innych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na realizację programu szkolenia i umowy.  

13. Prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia składającą się z:  

- listy obecności – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,  

- listy obecności na egzaminie – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,  
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- wyniki egzaminów (np. w formie zestawienia wyników testów, sprawozdania),  

- rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz 

nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia, podpis osoby upoważnionej przez instytucję 

szkoleniową przeprowadzającą szkolenie;  

14. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy.  

15. Wydać zaświadczenia o ukończeniu kursu. W/w zaświadczenia powinny zawierać minimum:  

- imię i nazwisko uczestnika szkolenia;  

- nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie;  

- nazwę szkolenia;  

- miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie 

szkolenia i uzyskanie kwalifikacji;  

- wymiar godzin zajęć edukacyjnych;  

16. Przekazać Zamawiającemu, w terminie do 10 dni od dnia zakończenia szkolenia, następujące 

dokumenty:  

- imienną listę obecności uczestników szkolenia (w każdym dniu szkolenia),  

- listy obecności na egzaminie – zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,  

- wyniki egzaminów (np. w formie zestawienia wyników testów, sprawozdania),  

- listę wydanych zaświadczeń o ukończeniu przez uczestnika szkolenia oraz listę wydanych 

dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień (jeśli dotyczy).  

 

 


