
Ogłoszenie nr 593954-N-2020 z dnia 2020-10-07 r. 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim: Przeprowadzenie kursów
zawodowych dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie

Polskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak 
Nazwa projektu lub programu 
Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata
2014-2020, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, projekt pt: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie 
Strzelińskim bliżej rynku pracy II" 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych 
Nie 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 
kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, 
krajowy numer identyfikacyjny 36212536200000, ul. Ludów Polski  16 , 57-100  Strzelin, woj. 
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 39 20 373; 39 23 586, e-mail annabanas01@gmail.com, faks 71 
39 20 373. 
Adres strony internetowej (URL): https://www.ckziuludowpolski.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
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plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL) 
Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Tak 
https://www.ckziuludowpolski.pl/home/przetargi 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie 
Polskim 
Adres: 
Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 
(URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 
uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 
Numer referencyjny: 2/2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
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Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów i 
nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim będących 
uczestnikami projektu ”Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II”. 
Zamówienie zostało podzielone na części: 1). CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE 
KURSU BARISTY DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I 
USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania 
umowy do 31.05.2021 r. 2). CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU 
BARMANA DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 
W LUDOWIE POLSKIM” Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 
r. 3). CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE WARSZATÓW CUKIERNICZYCH 
DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W 
LUDOWIE POLSKIM” Termin przeprowadzenia warsztatów: od dnia podpisania umowy do 
31.05.2021 r. 4). CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU WÓZKI 
JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z WYMIANĄ BUTLI DLA UCZNIÓW CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” Termin 
przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 5). CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA 
pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU OPERATOR KOMBAJNU ZBOŻOWEGO DLA UCZNIÓW 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” 
Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 6). CZĘŚĆ VI 
ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. ”B” DLA UCZNIÓW 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” 
Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 7). CZĘŚĆ VII 
ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU FOTOGRAFII CYFROWEJ OD PODSTAW 
DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I USTAWICZNEGO W 
LUDOWIE POLSKIM” Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 
8). CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU FILMOWANIA DSLR I 
MONTAŻ FILMU DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I 
USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania 
umowy do 31.05.2021 r. 9). CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU 
KUCHNIA MOLEKULARNA DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I 
USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania 
umowy do 31.05.2021 r. 10). CZĘŚĆ X ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU 
SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG DLA UCZNIÓW 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” 
Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 11). CZĘŚĆ XI 
ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU BARISTY DLA NAUCZYCIELI CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” Termin 
przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 12). CZĘŚĆ XII ZAMÓWIENIA 
pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU BARMANA DLA NAUCZYCIELI CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” Termin 
przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 13). CZĘŚĆ XIII 
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ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU OGÓLNYCH ZASAD PROWADZENIA 
RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ - PODSTAW DLA NAUCZYCIELI CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” Termin przeprowadzenia kursu: od
dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 14). CZĘŚĆ XIV ZAMÓWIENIA pn. 
„PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I
SPOŁECZNYCH – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA NAUCZYCIELI 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” 
Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 
II.5) Główny kod CPV: 80530000-8 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
80000000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów) 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-05-31 
II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli: dla CZĘŚCI I 
ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU BARISTY DLA UCZNIÓW CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” a) wykaże, iż w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, przeprowadził nie mniej niż 2 usługi grupowego kursu baristy dla grupy 
minimum 6-osobowej każde; b) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami 
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada co 
najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu kursów baristy; dla CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 
pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU BARMANA DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” a) wykaże, iż w okresie ostatnich 
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3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, przeprowadził nie mniej niż 2 usługi grupowego kursu barmana dla grupy minimum 6-
osobowej każde; b) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do 
wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w przeprowadzeniu kursów barmana; dla CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA pn. 
„PRZEPROWADZENIE WARSZATÓW CUKIERNICZYCH DLA UCZNIÓW CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” a) wykaże, iż w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, przeprowadził nie mniej niż 2 usługi grupowych warsztatów 
cukierniczych dla grupy minimum 3-osobowej każde; b) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie 
dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, 
która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu warsztatów cukierniczych; dla 
CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU WÓZKI JEZDNIOWE 
PODNOŚNIKOWE Z WYMIANĄ BUTLI DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” a) wykaże, iż w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, przeprowadził nie mniej niż 2 usługi grupowego kursu na operatorów wózka widłowego 
dla grupy minimum 6-osobowej każde; b) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada 
co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu kursów na operatorów wózka widłowego; dla 
CZĘŚCI V ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU OPERATOR KOMBAJNU 
ZBOŻOWEGO DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I 
USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” a) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
przeprowadził nie mniej niż 2 usługi grupowego kursu na operatorów kombajnu zbożowego dla grupy 
minimum 6-osobowej każde; b) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami 
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada co 
najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu kursów na operatorów kombajnu zbożowego; dla 
CZĘŚCI VI ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. ”B” DLA 
UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE 
POLSKIM” a) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadził nie mniej niż 2 usługi 
grupowego kursu na prawo jazdy kat.”B” dla grupy minimum 6-osobowej każde; b) wykaże 
dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 
zamówienia, tj. co najmniej jednym instruktorem nauki jazdy, który posiada co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w pracy jako instruktor nauki jazdy w kat. „B”; dla CZĘŚCI VII ZAMÓWIENIA pn. 
„PRZEPROWADZENIE KURSU FOTOGRAFII CYFROWEJ OD PODSTAW DLA UCZNIÓW 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” a)
wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadził nie mniej niż 2 usługi grupowego kursu 
fotografii cyfrowej dla grupy minimum 6-osobowej każde; b) wykaże dysponowanie (dysponuje lub 
będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną 
osobą, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu kursów fotografii 
cyfrowej; dla CZĘŚCI VIII ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU FILMOWANIA 
DSLR I MONTAŻ FILMU DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I 
USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” a) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
przeprowadził nie mniej niż 2 usługi grupowego kursu filmowania DSLR wraz z montażem filmu dla 
grupy minimum 8-osobowej każde; b) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada 
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co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu kursów filmowania DSLR wraz z montażem; 
dla CZĘŚCI IX ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU KUCHNIA MOLEKULARNA
DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I USTAWICZNEGO W 
LUDOWIE POLSKIM” a) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadził nie mniej niż 
2 usługi grupowego kursu kuchni molekularnej dla grupy minimum 6-osobowej każde; b) wykaże 
dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 
zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w 
przeprowadzeniu kursów kuchni molekularnej; dla CZĘŚCI X ZAMÓWIENIA pn. 
„PRZEPROWADZENIE KURSU SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI 
METODĄ MAG DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I 
USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” a) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
przeprowadził nie mniej niż 2 usługi grupowego kursu spawania MAG dla grupy minimum 6-
osobowej każde; b) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do 
wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w przeprowadzeniu kursów spawania MAG; dla CZĘŚCI XI ZAMÓWIENIA pn. 
„PRZEPROWADZENIE KURSU BARISTY DLA NAUCZYCIELI CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” a) wykaże, iż w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, przeprowadził nie mniej niż 2 usługi grupowego kursu baristy dla grupy minimum 3-
osobowej każde; b) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do 
wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w przeprowadzeniu kursów baristy; dla CZĘŚCI XII ZAMÓWIENIA pn. 
„PRZEPROWADZENIE KURSU BARMANA DLA NAUCZYCIELI CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” a) wykaże, iż w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, przeprowadził nie mniej niż 2 usługi grupowego kursu barmana dla grupy minimum 3-
osobowej każde; b) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do 
wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w przeprowadzeniu kursów barmana; dla CZĘŚCI XIII ZAMÓWIENIA pn. 
„PRZEPROWADZENIE KURSU OGÓLNYCH ZASAD PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI 
ROLNEJ - PODSTAW DLA NAUCZYCIELI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I 
USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” a) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
przeprowadził nie mniej niż 2 usługi kursu rachunkowości rolnej; b) wykaże dysponowanie 
(dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co 
najmniej jedną osobą, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu kursów 
rachunkowości rolnej; dla CZĘŚCI XIV ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA 
W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I SPOŁECZNYCH – TRENING 
UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA NAUCZYCIELI CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM” a) wykaże, iż w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, przeprowadził nie mniej niż 2 usługi grupowego kursu z zakresu umiejętności 
interpersonalnych i społecznych - treningu umiejętności społecznych - dla grupy minimum 7-osobowej
każde; b) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania 
niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie
w przeprowadzeniu kursów z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych - treningu 
umiejętności społecznych. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
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udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Dowodami, o których 
mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz osób, 
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (należy wskazać 
okres, w którym nabyło się wymagane doświadczenie) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w wykazie te same
osoby, które zostały wskazane w formularzu oferty do oceny w kryterium „doświadczenie osób 
wyznaczonych do realizacji zamówienia”. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewóztwa Dolnośląskiego 2014-2020



Projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II”.

USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Wraz z ofertą wypełnioną na formularzu oferty i podpisaną przez osoby upoważnione do 
reprezentowania wykonawcy należy również załączyć: 1) pełnomocnictwo (upoważnienie) do 
reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca 
wykonawcę w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy nie jest wskazana jako upoważniona 
do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, 
pełnomocnictwo (upoważnienie) musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii 
notarialnie poświadczonej; 2) dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile wykonawca korzysta ze 
zdolności innych pomiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, złożony w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby; 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 
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Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiany bądź uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. 
Zamawiający przewiduje następujące zmiany: a) w zakresie osób uczestniczących w wykonaniu 
zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a Wykonawca
ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć w chwili składania oferty, będzie zmuszony
do zmiany tych osób – ze względu na przyjęte kryterium oceny oferty, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż przedstawiona osoba posiada tożsame kwalifikacje, b) w zakresie 
terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, jeżeli konieczność zmiany terminu 
wywołana jest przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy i przyczyny te będą miały 
bezpośredni wpływ na realizację zamówienia. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, 
Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy o czas, w 
którym wystąpiły utrudnienia w realizacji, pod warunkiem uzyskania zgody na przedłużenie od 
Instytucji Zarządzającej. Dodatkowo w takim przypadku Wykonawca ma obowiązek udowodnić i 
wykazać Zamawiającemu, jakie okoliczności oraz w jaki sposób spowodowały utrudnienia w realizacji
przedmiotu umowy, c) w sytuacji, gdy nastąpi przekształcenie organizacyjne 
Wykonawcy/Zamawiającego lub zmianie ulegnie brzmienie nazwy Wykonawcy/Zamawiającego – 
spisane aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie przekształcenia firmy, d) w sytuacji, gdy 
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy. 3. W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę postanowień umowy, 
wskazując okoliczności (niezwłocznie po ich zaistnieniu), które miały wpływ na wystąpienie 
powyższych sytuacji i których nie mógł przewidzieć w chwili składania oferty lub zawarcia umowy. 4.
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Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Powyższe 
zmiany winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy – aneks na pisemny wniosek jednej ze 
Stron. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian 
leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 5. Zmiany postanowień umowy dokonane z 
naruszeniem postanowień ust. 1, 2, 3 oraz 4 są nieważne. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-10-16, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część 
nr: 

1 Nazwa:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU BARISTY
DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I 
USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników kursu /uczniów CKZiU w Ludowie Polskim/ odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a 
także podniesienie zdolności uczniów do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na rynku pracy. 1. 
Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 2. Termin i harmonogram 
przeprowadzenia kursu musi byś uzgodniony i zaakceptowny przez dyrektora szkoły. 3. Ilość osób – 
jedna grupa 10 uczniów. 4. Kurs trwa 10 godzin zegarowych. Zawiera multimedialną projekcję 
teoretyczną oraz praktyczne zdobywanie doświadczenia i poszerzanie wiedzy. 5. Materiały, sprzęt i 
produkty zapewnia firma prowadząca kurs. 6. Po ukończonym szkoleniu i zdanym egzaminie 
końcowym słuchacze otrzymują: zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz dwa certyfikaty 
potwierdzające udział w kursie w języku polskim oraz angielskim, honorowane na terenie całej Unii 
Europejskiej. 7. Uczestnicy kursu otrzymują na zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym 
zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na kursie oraz prezentacje multimedialne, notatnik, długopis. 
8. Kurs realizowany musi być na terenie CKZiU w Ludowie Polskim. 9. Zajęcia odbywać się mogą od 
poniedziałku do piątku, od godziny 13.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8.00. 10. CKZiU w 
Ludowie Polskim udostępnia nieodpłatnie salę do przeprowadzenia kursu. 11. Program: 1. Część 
teoretyczna: a) Kawa – odmiany kawy, sposoby zbierania, metody przetwarzania i stopień wypalenia 
b) Metody przyrządzania różnych rodzajów kaw c) Zasady serwowania 2. Część praktyczna a) 
Przygotowanie i obsługa ekspresów b) Przygotowanie poszczególnych rodzajów kaw: Espresso 
classico, ristretto, lungo, doppio, americano, cappuccino, cafe latte i cafe latte machiato, espresso 
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machiato, espresso affogato, espresso con panna, kawa po wiedeńsku c) Latte art - wzory lane z ręki, 
rysowane sosem i szpikulcem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

2 Nazwa:
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU 
BARMANA DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników kursu /uczniów CKZiU w Ludowie Polskim/ odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a 
także podniesienie zdolności uczniów do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na rynku pracy. 1. 
Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 2. Termin i harmonogram 
przeprowadzenia kursu musi byś uzgodniony i zaakceptowny przez dyrektora szkoły. 3. Ilość osób – 
jedna grupa 10 uczniów (pełnoletni uczniowie). 4. Kurs trwa 16 godzin zegarowych. Zawiera 
multimedialną projekcję teoretyczną oraz praktyczne zdobywanie doświadczenia i poszerzanie wiedzy.
5. Materiały, sprzęt i produkty zapewnia firma prowadząca kurs. 6. Po  ukończonym  szkoleniu  i  
zdanym  egzaminie  końcowym  słuchacze  otrzymują: zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz dwa 
certyfikaty potwierdzające udział w kursie w języku polskim oraz angielskim. 7. Uczestnicy kursu 
otrzymują na zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka 
przekazywana jest na kursie oraz prezentacje multimedialne, notatnik, długopis. 8. Kurs realizowany 
musi być na terenie CKZiU w Ludowie Polskim. 9. Zajęcia odbywać się mogą od poniedziałku do 
piątku, od godziny 13.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8.00. 10. CKZiU w Ludowie Polskim 
udostępnia nieodpłatnie salę do przeprowadzenia kursu. 11. Program: 1. Teoria: a) technologia 
napojów alkoholowych, towaroznawstwo alkoholowe, historia, charakterystyka, klasyfikacje i znane 
marki poszczególnych rodzajów alkoholi: wódka czysta, wódki gatunkowe, gin, brandy, koniak, 
armaniak, calvados, brandy de jerez, grappa, likiery, bittery, whisky (szkocka, irlandzka, amerykańska,
kanadyjska, japońska), rum, cachaça, tequila, mezcal, absynt, wino musujące, wino wzmacniane, 
wermuty; b) Sylwetka barmana, kontakt z Gośćmi, elementy psychologii sprzedaży, charakterystyka 
pracy barmana w różnych typach lokali gastronomicznych; 2.  Prezentacja sprzętu barmańskiego i 
typów szkła barowego, miary barowe; 3. Zajęcia praktyczne: a) Przyrządzanie drinków na bazie wyżej
wymienionych alkoholi metodami: shaking, stiring, throwing, building; b) Przygotowanie drinków z 
kategorii: cocktails, daisy, highball, cream drinks, sour, collins, cooler, julep, pick-me-up, frozen 
drinks, mocktails, special drinks; c) Serwowanie napojów mieszanych; d) Striped drinks:
 przyrządzanie shotów warstwowych różnymi metodami; e) Classic cocktails and modern classic 
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cocktails; f) Zasady perfect serve; g) Zaawansowane techniki dekorowania drinków przy pomocy 
świeżych owoców, takich jak: carambola, physalis, kumquat, pitaja, marakuja, ananas, kiwi, banan, 
cytryny, limonki, pomarańcze, winogrona,  melon, arbuz i inne; h) Drinki na bazie wyżej 
wymienionych świeżych owoców; i) Drinki efektowne, płonące, rainbow  shots;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

3 Nazwa:
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE WARSZATÓW 
CUKIERNICZYCH DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników warsztaów /uczniów CKZiU w Ludowie Polskim/ odpowiednich kwalifikacji i 
umiejętności, a także podniesienie zdolności uczniów do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na 
rynku pracy. 1. Termin przeprowadzenia warsztatów dla każdej z grup: od dnia podpisania umowy do 
31.05.2021 r. 2. Termin i harmonogram przeprowadzenia warsztatów musi byś uzgodniony i 
zaakceptowny przez dyrektora szkoły. 3. Ilość osób – trzy grupy po 4 (razem 12 uczniów). 4. 
Warsztaty trwają 16 godzin zegarowych (dla każdej z trzech grup). Zawierają multimedialną projekcję 
teoretyczną oraz praktyczne zdobywanie doświadczenia i poszerzanie wiedzy. 5. Materiały, sprzęt i 
produkty zapewnia firma prowadząca warsztaty. 6. Po  ukończeniu warsztatów  i  zdanym  egzaminie  
końcowym  słuchacze  otrzymują: zaświadczenie o ukończeniu warsztatów oraz dwa certyfikaty 
potwierdzające udział w warsztatach, w języku polskim oraz angielskim. 7. Uczestnicy otrzymują na 
zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na 
kursie oraz prezentacje multimedialne, notatnik, długopis. 8. Warsztaty realizowane muszą być na 
terenie CKZiU w Ludowie Polskim. 9. Zajęcia odbywać się mogą od poniedziałku do piątku, od 
godziny 13.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8.00. 10. CKZiU w Ludowie Polskim udostępnia 
nieodpłatnie salę do przeprowadzenia kursu. 11. Program: 1. Przygotowywanie biszkoptów i tartaletek 
2. Przygotowywanie i wykorzystanie glazur lustrzanych. 3. Podstawy mono porcji – przykład 
nowoczesnego cukiernictwa 4. Przygotowanie i wykorzystanie różnych rodzajów musów, kremów i 
mas cukierniczych (owocowe, czekoladowe, toffi) 5. Serniki - rodzaje, przygotowanie. 6. Ptysie – 
klasycznie i nowocześnie. 7. Makaroniki – słodkie i słone.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
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4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

4 Nazwa:

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU WÓZKI 
JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z WYMIANĄ BUTLI DLA UCZNIÓW
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W 
LUDOWIE POLSKIM”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników kursu /uczniów CKZiU w Ludowie Polskim/ odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a 
także podniesienie zdolności uczniów do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na rynku pracy. 1. 
Przedmiotem tej części zamówienia jest przeprowadzenie kursu na wózki jezdniowe podnośnikowe z 
wymianą butli wraz z egzaminami zewnętrznymi przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego dla 
dwóch grup po 10 osób (razem 20 osób) w następującym terminie: od daty podpisania umowy do 
31.05.2021 r. 2. Termin i harmonogram przeprowadzenia kursu musi byś uzgodniony i zaakceptowny 
przez dyrektora szkoły. 3. Czas trwania kursu: 34 godziny zajęć teoretycznych, 15 godzin zajęć 
praktycznych. 4. Uczestnicy otrzymują na zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych, testy, notatnik, 
długopis, etc. 5. Program szkolenia uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego zawierający m.in.: 
typy stosowanych wózków budowa wózków jezdniowych czynności operatora przed rozpoczęciem, 
w trakcie oraz po zakończeniu pracy BHP wiadomości o dozorze technicznym zajęcia praktyczne 
przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania czynności związanych z wymianą butli 
wymiana butli przez uczestnika szkolenia 7. Forma egzaminu: Egzamin 2-częściowy (część 
praktyczna + część teoretyczna) przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. 8. Kurs realizowany 
musi być na terenie CKZiU w Ludowie Polskim. 9. Zajęcia odbywać się mogą od poniedziałku do 
piątku, od godziny 13.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8.00. 10. Zamawiający zapewnia 
bezpłatnie sale do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i plac manewrowy - miejsce: Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin. 11. 
Koszty organizacji egzaminu wewnętrznego jak również zewnętrznego na terenie CKZiU w Ludowie 
Polskim lub w innym miejscu ponosi Wykonawca (w tym między innymi: koszt transportu 
uczestników kursu na egzamin - w obie strony lub przybycia egzaminatorów do CKZiU w Ludowie 
Polskim, inne koszty organizacyjne, jednorazową opłatę za egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru 
Technicznego dla każdego uczestnika kursu). 12. Wykonawca ponosi również inne koszty 
organizacyjne, t.j.: jeżeli wymagane są to koszty badań lekarskich.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
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okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

5 Nazwa:

CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU 
OPERATOR KOMBAJNU ZBOŻOWEGO DLA UCZNIÓW CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE 
POLSKIM”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników kursu /uczniów CKZiU w Ludowie Polskim/ odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a 
także podniesienie zdolności uczniów do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na rynku pracy. 1. 
Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 2. Termin i harmonogram 
przeprowadzenia kursu musi byś uzgodniony i zaakceptowny przez dyrektora szkoły. 3. Ilość osób – 
jedna grupa 10 uczniów. 4. Czas trwania kursu: min. 36 godzin - 31 godzin szkolenia teoretycznego 
oraz 5 godzin szkolenia praktycznego (na każdego uczestnika). 5. Kurs zawiera multimedialną 
projekcję teoretyczną oraz praktyczne zdobywanie doświadczenia i poszerzanie wiedzy. 6. Po  
ukończonym  szkoleniu  i  zdanym  egzaminie  końcowym  słuchacze  otrzymują: zaświadczenie o 
ukończeniu kursu oraz dwa certyfikaty potwierdzające udział w kursie w języku polskim oraz 
angielskim. 7. Kursanci otrzymują na zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem 
wiedzy jaka przekazywana jest na kursie oraz prezentacje multimedialne, notatnik, długopis. 8. Kurs 
(szkolenie teoretyczne oraz praktyczne) będzie odbywał się na terenie CKZiU w Ludowie Polskim. 
Zamawiający zapewnia bezpłatnie sale do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i plac manewrowy - 
miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, Ludów Polski 16, 
57- 100 Strzelin 9. Zajęcia odbywać się mogą od poniedziałku do piątku, od godziny 13.00 oraz w 
soboty i niedziele od godziny 8.00. 10. Ramowy program kursu:  BHP podczas pracy operatora 
kombajnu zbożowego;  Przepisy przeciwpożarowe w czasie pracy kombajnisty;  Typy stosowanych 
kombajnów zbożowych;  Budowa kombajnu zbożowego;  Zasada działania kombajnu;  Regulacje 
kombajnu;  Technika pracy kombajnem;  Organizacja pracy podczas zbioru zbóż;  Konserwacja 
kombajnu;  Przepisy ruchu drogowego odnośnie pojazdów wolnobieżnych;  Nauka jazdy i pracy 
kombajnem Teoria: 1. Ogólna budowa i charakterystyka techniczno-eksploatacyjna kombajnu 
zbożowego model ZO 58 lub nowszy. 2. Budowa i rodzaje silników stosowanych w kombajnach 
rolniczych. 3. Budowa i obsługa układu smarowania oraz zasilania. 4. Budowa i obsługa układu 
chłodzenia oraz rozrządu. 5. Instalacja elektryczna kombajnu. 6. Ogólna budowa i obsługa zespołu 
żniwnego. 7. Nagarniacz budowa i regulacja. 8. Zespół tnący i przenośnik ślimakowo palcowy. 9. 
Przenośnik pochyły poziomowanie zespołu żniwnego. 10. Schemat technologiczny- droga ziarna, 
słomy i plew. 11. Budowa i regulacja zespołu młócącego. 12. Wytrząsacze i zespół czyszczący. 13. 
Przenośniki i zbiorniki ziarna. 14. Budowa układu hydrauliki siłowej kombajnu. 15. Rozdzielacze, 
siłowniki i pompa hydrauliczna. 16. Orbitrol, akumulator hydrauliczno- gazowy. 17. Usterki układu 
hydraulicznego. 18. Schemat przeniesienia napędów strona lewa i prawa kombajnu. 19. Przekładanie 
bezstopniowe regulacja, budowa. 20. Sprzęgła przeciążeniowe regulacja, budowa. 21. Wyposażenie 
dodatkowe kombajnu. 22. Przegląd codzienny kombajnu. 23. Przeglądy P2 i P3. 24. Przegląd przed i 
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po sezonie. 25. Dobór parametrów zbioru (regulacja kombajnu). 26. Technika zbioru- planowanie . 27. 
Wyposażenie przeciwpożarowe i jego wykorzystanie . 28. Przepisy ruchu drogowego. 29. Nowoczesne
rozwiązania w kombajnach. 30. BHP podczas eksploatacji kombajnu. 31. Egzamin teoretyczny w 
formie testu. Zajęcia praktyczne: 1. Obsługa codzienna kombajnu zbożowego. 2. Uruchamianie 
silnika, jazda do przodu i do tyłu. 3. Jazda kombajnem po łuku, cofanie i zawracanie. 4. Uruchamianie 
zespołu żniwnego, regulacja parametrów koszenia oraz szczelin omłotowej. 5. Jazda kombajnem z 
włączonym zespołem roboczym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

6 Nazwa:
CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA 
JAZDY KAT. ”B” DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWOWODWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników kursu /uczniów CKZiU w Ludowie Polskim/ odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a 
także podniesienie zdolności uczniów do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na rynku pracy. 
Celem kursu na prawo jazdy kat.”B” jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu 
państwowego na prawo jazdy kategorii B (samochód osobowy). Uczestnicy kursu poznają przepisy 
ruchu drogowego, zasady przewozu osób lub ładunku, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów 
pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Kurs kończy się 
uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu pozwalającego na przystąpienie do egzaminu 
państwowego przed WORD 1. Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 
31.05.2021 r. 2. Termin i harmonogram przeprowadzenia kursu musi byś uzgodniony i zaakceptowny 
przez dyrektora szkoły. 3. Ilość osób – jedna grupa 10 uczniów. 4. Kurs kończy się uzyskaniem 
zaświadczenia o ukończeniu kursu pozwalającego na przystąpienie do egzaminu państwowego przed 
WORD. 5. Kurs (szkolenie teoretyczne oraz plac manewrowy) będzie się odbywał na terenie CKZiU 
w Ludowie Polskim, od poniedziałku do piątku, od godziny 13.00 oraz w soboty i niedziele od 
godziny 8.00. 6. Zamawiający zapewnia bezpłatnie sale do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i plac
manewrowy - miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, 
Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin. 7. Wykonawca ma obowiązek odbioru uczniów na zajęcia 
praktyczne z terenu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim – Ludów 
Polski 16, 57-100 Strzelin. 8. Koszty organizacji egzaminu wewnętrznego na terenie CKZiU w 
Ludowie Polskim lub w innym miejscu ponosi Wykonawca - w tym między innymi transport 
uczestników kursu na/z egzaminu. 9. Wykonawca ponosi również inne koszty organizacyjne, m.in.: 
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jeżeli wymagane są to koszty badań lekarskich. 11. Czas trwania kursu: zajęcia teoretyczne min.30 
godzin (dydaktycznych) + zajęcia praktyczne min.30 godzin (zegarowych). 12. Kursanci otrzymują na 
zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na 
kursie oraz prezentacje multimedialne, notatnik, długopis. 13. Program: a) Program szkolenia 
teoretycznego Budowa, obsługa i eksploatacja samochodu osobowego Ogólne zasady poruszania się 
samochodem po drodze: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych 
uczestników ruchu drogowego Zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami Środki 
wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu 
emocjonalnego na zachowanie kierowcy Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, 
widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w różnych warunkach Bezpieczne 
przewożenie pasażerów dorosłych i dzieci Znaki drogowe Ruszanie, włączanie się do ruchu, 
zatrzymanie, postój Manewry (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, zmiana pasa ruchu) Skrzyżowania,
ronda, ruch kierowany Używanie świateł pojazdu Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa  
Udzielanie pierwszej pomocy Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku lub kolizji 
drogowej Błędy najczęściej popełniane przez kierowców Przygotowanie do egzaminu teoretycznego 
b) Program szkolenia praktycznego Budowa i obsługa samochodu Przygotowanie do jazdy, ruszanie, 
zatrzymanie, zmiana biegów Zmiana kierunku jazdy, cofanie Obsługa świateł Plac manewrowy - 
ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do 
warunków na drodze, hamowanie awaryjne) Jazda w ruchu ulicznym (pasy ruchu, skrzyżowania, 
ronda, obserwowanie i przewidywanie działań innych uczestników ruchu) Manewry w ruchu ulicznym
(wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, parkowanie) Jazda sportowa (wychodzenie z poślizgu, ostre 
wchodzenie w zakręty) Jazda z nawigacją Stacja benzynowa (tankowanie benzyny, oleju napędowego, 
gazu) Stacja kontroli pojazdów Czynności kontrolne na drodze Awaria na drodze (diagnostyka, zmiana
koła, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych) Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu Trasy 
egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu 14. Program kursu musi być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 4 marca 2016 r. (t.j.Dz. U. 2018 poz.1885 
ze zm.). 15. Przy realizacji zajęć praktycznych Wykonawca powinien dysponować minimum 2 
samochodami osobowymi, dostosowanymi do prowadzenia nauki jazdy zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.Dz. U. 2016 poz.2022 ze zm.). 
16. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Wykonawca musi zapewnić samochód przystosowany
do szkolenia osób niepełnosprawnych. 17. Każdy uczestnik kursu otrzyma od Wykonawcy materiały 
szkoleniowe umożliwiające pracę podczas zajęć teoretycznych oraz materiały pozwalające na 
utrwalenie wiedzy w czasie poza zajęciami, m.in. podręcznik, płytkę CD z testami, notatnik, długopis, 
teczkę (każdy słuchacz powinien otrzymać komplet materiałów). 18. Materiały dla uczestników kursu 
niezbędne do nauki, Wykonawca zapewni w cenie oferty. 19. Zajęcia będą prowadzone przez 
instruktorów o odpowiednich kwalifikacjach, predyspozycjach i doświadczeniu. 20. Wykonawca może
zmienić instruktora tylko w wyjątkowych sytuacjach. 21. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić stały
monitoring pracy, obecności, aktywności i postępów uczestników szkolenia. Wykonawca zobowiązuje 
się do przekazywania powyższych informacji osobie wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający, 
w trakcie trwania umowy, zastrzega sobie prawo do wizytacji zajęć teoretycznych i praktycznych, z 
uwzględnieniem wglądu w dokumentację całego procesu nauczania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
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data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

7 Nazwa:

CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU 
FOTOGRAFII CYFROWEJ OD PODSTAW DLA UCZNIÓW CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE 
POLSKIM”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników kursu /uczniów CKZiU w Ludowie Polskim/ odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a 
także podniesienie zdolności uczniów do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na rynku pracy. 1. 
Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 2. Termin i harmonogram 
przeprowadzenia kursu musi byś uzgodniony i zaakceptowny przez dyrektora szkoły. 3. Ilość osób – 
jedna grupa 10 uczniów. 4. Kurs trwa 35 godz., w tym co najmniej 20 godz. zajęć praktycznych. 
Zawiera multimedialną projekcję teoretyczną oraz praktyczne zdobywanie doświadczenia i 
poszerzanie wiedzy. 5. Po  ukończonym  kursie  i  zdanym  egzaminie  końcowym  słuchacze  
otrzymują: zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz dwa certyfikaty potwierdzające udział w kursie w 
języku polskim oraz angielskim. 6. Uczestnicy kursu otrzymują na zajęciach skrypt materiałów 
szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na kursie oraz prezentacje 
multimedialne, notatnik, długopis. 7. Kurs realizowany musi być na terenie CKZiU w Ludowie 
Polskim. Dopuszcza się wyjazdowe sesje (koszt sesji wyjazdowych wliczony w cenę oferty) 
wynikające z realizacji programu. Zajęcia odbywać się mogą od poniedziałku do piątku, od godziny 
13.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8.00. 8. CKZiU w Ludowie Polskim udostępnia 
nieodpłatnie salę do przeprowadzenia kursu. 9. Program: a) Obsługa aparatu. Pomiar światła, ostrości. 
Odczyt danych z aparatu, tryby pracy: Automatyczny, Preselekcja czasu, Preselekcja przesłony. Głębia
ostrości. b) Zasady kompozycji, przedstawiania ruchu, uspokajania i dynamizowania obrazu. Balans 
bieli. c) Portret. Fotografia portretowa. d) Fotografia architektury. e) Obróbka zdjęć. Omówienie 
programów graficznych, darmowych i płatnych o różnym stopniu zaawansowania. f) Makro - rodzaje i
możliwości sprzętu, rola głębi ostrości, g) Fotografia studyjna - zajęcia z modelką. sprzęt studyjny. h) 
Plener miejski. I) Fotografia krajobrazowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
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Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

8 Nazwa:

CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU 
FILMOWANIA DSLR I MONTAŻ FILMU DLA UCZNIÓW CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE 
POLSKIM”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników kursu /uczniów CKZiU w Ludowie Polskim/ odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a 
także podniesienie zdolności uczniów do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na rynku pracy. 1. 
Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 2. Termin i harmonogram 
przeprowadzenia kursu musi byś uzgodniony i zaakceptowny przez dyrektora szkoły. 3. Ilość osób – 
jedna grupa 15 uczniów. 4. Kurs trwa 10 godz. 5. Po  ukończonym  kursie  i  zdanym  egzaminie  
końcowym  słuchacze  otrzymują: zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz dwa certyfikaty 
potwierdzające udział w kursie w języku polskim oraz angielskim. 6. Uczestnicy kursu otrzymują na 
zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na 
kursie oraz prezentacje multimedialne, notatnik, długopis. 7. Kurs realizowany musi być na terenie 
CKZiU w Ludowie Polskim. Dopuszcza się wyjazdowe sesje (koszt sesji wyjazdowych wliczony w 
cenę oferty) wynikające z realizacji programu. Zajęcia odbywać się mogą od poniedziałku do piątku, 
od godziny 13.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8.00. 8. CKZiU w Ludowie Polskim udostępnia
nieodpłatnie salę do przeprowadzenia kursu. 9. Program: a) praca z kamerą DSLR b) ostrość i 
ekspozycja c) shutter, balans bieli d) formaty zapisu e) rejestracja dźwięku, nagrywanie audio, 
przegląd sprzętu f) oświetlenie g) ujęcia, kompozycja, plan, kadr h) montaż filmu (importowanie 
nagranego materiału filmowego, formaty wideo, obsługa programu do montażu- linia czasu, kontrola 
efektów, filtrów i przejść, montaż).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

9 Nazwa:

CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU 
KUCHNIA MOLEKULARNA DLA UCZNIÓW CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE 
POLSKIM”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników kursu /uczniów CKZiU w Ludowie Polskim/ odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a 
także podniesienie zdolności uczniów do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na rynku pracy. 1. 
Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 2. Termin i harmonogram 
przeprowadzenia kursu musi byś uzgodniony i zaakceptowny przez dyrektora szkoły. 3. Ilość osób – 
dwie grupy po 10 uczniów każda (razem 20 uczniów). 4. Kurs trwa 8 godz.(dla każdej z grup). 5. 
Materiały, sprzęt i produkty zapewnia firma prowadząca kurs. 6. Po  ukończonym  kursie  i  zdanym  
egzaminie  końcowym  słuchacze  otrzymują: zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz dwa certyfikaty 
potwierdzające udział w kursie w języku polskim oraz angielskim. 7. Uczestnicy kursu otrzymują na 
zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na 
kursie oraz prezentacje multimedialne, notatnik, długopis. 8. Kurs realizowany musi być na terenie 
CKZiU w Ludowie Polskim. 9. Zajęcia odbywać się mogą od poniedziałku do piątku, od godziny 
13.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8.00. 10. CKZiU w Ludowie Polskim udostępnia 
nieodpłatnie salę do przeprowadzenia kursu. 11. Program: Techniki Sous Vide zastosowanie ciekłego 
azotu i suchego lodu Zagęszczanie – sosy, zawiesiny, wykorzystanie m.in. ksantyny, maltodekstryny 
Żelowanie – galaretki wykorzystanie m.in. agaru czy pektyny.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

10 Nazwa:

CZĘŚĆ X ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU 
SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ 
MAG DLA UCZNIÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWOWODWEGO
I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników kursu /uczniów CKZiU w Ludowie Polskim/ odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a 
także podniesienie zdolności uczniów do samozatrudnienia i zwiększania ich szans na rynku pracy. 
Przedmiotem tej części zamówienia jest przeprowadzenie kursu na spawacza półautomatami 
spawalniczymi MAG wraz z egzaminami zewnetrznymi przed komisją z Instytutu Spawalnictwa w 
Gliwicach. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zewnętrznego uczestnik szkolenia powinien 
otrzymać (dokument potwierdzający nabyte w ramach szkolenia uprawnienia) książeczkę spawacza, 
świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. 1. Termin przeprowadzenia kursu: od dnia 
podpisania umowy do 31.05.2021 r. 2. Termin i harmonogram przeprowadzenia kursu musi byś 
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uzgodniony i zaakceptowny przez dyrektora szkoły. 3. Ilość osób – jedna grupa 10 uczniów. 4. Kurs 
trwa 145 godz. 5. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny odbywać się w odległości nie większej niż
50 km od siedziby Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu 
uczestników kursu z CKZiU w Ludowie Polskim na miejsce i z powrotem na własny koszt. 6. 
Uczestnicy kursu otrzymują na zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy 
jaka przekazywana jest na kursie oraz prezentacje multimedialne, notatnik, długopis. 7. Wykonawca 
zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia podczas zajęć praktycznych środki ochrony indywidualnej 
zgodne z Polskimi Normami w postaci: przyłbicy spawalniczej z wymiennymi filtrami spawalniczymi 
odpowiednio do metody spawania oraz fartucha spawalniczego. 8. Zamawiający zapewnia bezpłatnie 
sale do przeprowadzenia zajęć teoretycznych - miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Ludowie Polskim, Ludów Polski 16, 57-100 Strzelin. 9. Zajęcia odbywać się mogą 
od poniedziałku do piątku, od godziny 13.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8.00. 10. Koszty 
organizacji egzaminu wewnętrznego jak również zewnętrznego na terenie CKZiU w Ludowie Polskim
lub w innym miejscu ponosi Wykonawca (w tym między innymi: koszt transportu uczestników kursu 
na egzamin - w obie strony lub przybycia egzaminatorów do CKZiU w Ludowie Polskim, inne koszty 
organizacyjne, jednorazową opłatę za egzamin przed komisją z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 
dla każdego uczestnika kursu). 11. Wykonawca ponosi również jeżeli wymagane są - koszty badań 
lekarskich. 12. Program nauczania: a) Część A – MAG  Zastosowanie elektryczności do spawania 
łukowego  Urządzenia spawalnicze  Bezpieczeństwo i higiena pracy  Bezpieczna praca na hali 
produkcyjnej  Materiały dodatkowe do spawania  Spawanie w praktyce  Oznaczanie i 
wymiarowanie spoin  Metody przygotowania złączy do spawania  Kwalifikowanie spawaczy b) 
Część B – MAG  Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG/MIG  Materiały dodatkowe 
do spawania  Bezpieczeństwo i higiena pracy  Charakterystyka spawania MAG/MIG oraz typowe 
parametry c) Część C – MAG  Podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, 
ochrona zdrowia  Spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych  
Materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych  Korozja i obróbka cieplna po spawaniu d) 
Część D – dla MAG  Instruktaż wstępny i szkolenie praktyczne 120 godzin Forma egzaminu: 
Egzamin 2-częściowy (część praktyczna + część teoretyczna) przed komisją z Instytutu Spawalnictwa 
w Gliwicach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

11 Nazwa:
CZĘŚĆ XI ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU 
BARISTY DLA NAUCZYCIELI CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników kursu /nauczycieli CKZiU w Ludowie Polskim/ odpowiednich kwalifikacji i 
umiejętności. 1. Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 2. Ilość 
osób – jedna grupa 5 nauczycieli. 3. Kurs trwa 10 godzin zegarowych. Zawiera multimedialną 
projekcję teoretyczną oraz praktyczne zdobywanie doświadczenia i poszerzanie wiedzy. 4. Materiały, 
sprzęt i produkty zapewnia firma prowadząca kurs. 5. Po  ukończonym  szkoleniu  i  zdanym  
egzaminie  końcowym  słuchacze  otrzymują: zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz dwa certyfikaty 
potwierdzające udział w kursie w języku polskim oraz angielskim. 6. Kursanci otrzymują na zajęciach 
skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na kursie oraz 
prezentacje multimedialne, notatnik, długopis. 7. Warsztaty realizowane muszą być na terenie CKZiU 
w Ludowie Polskim. 8. Zajęcia odbywać się mogą od poniedziałku do piątku, od godziny 13.00 oraz w
soboty od godziny 8.00. 9. CKZiU w Ludowie Polskim udostępnia nieodpłatnie salę do 
przeprowadzenia kursu. 10. Program: 1. Część teoretyczna: a) Kawa – odmiany kawy, sposoby 
zbierania, metody przetwarzania i stopień wypalenia b) Metody przyrządzania różnych rodzajów kaw 
c) Zasady serwowania 2. Część praktyczna a) Przygotowanie i obsługa ekspresów b) Przygotowanie 
poszczególnych rodzajów kaw: Espresso classico, ristretto, lungo, doppio, americano, cappuccino, cafe
latte i cafe latte machiato, espresso machiato, espresso affogato, espresso con panna, kawa po 
wiedeńsku, c) Latte art - wzory lane z ręki, rysowane sosem i szpikulcem d) Alternatywne metody 
parzenia kawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

12 Nazwa:
CZĘŚĆ XII ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU 
BARMANA DLA NAUCZYCIELI CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników kursu /nauczycieli CKZiU w Ludowie Polskim/ odpowiednich kwalifikacji i 
umiejętności. 1. Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 2. Ilość 
osób – jedna grupa 5 nauczycieli. 3. Kurs trwa 16 godzin zegarowych. Zawiera multimedialną 
projekcję teoretyczną oraz praktyczne zdobywanie doświadczenia i poszerzanie wiedzy. 4. Materiały, 
sprzęt i produkty zapewnia firma prowadząca kurs. 5. Po  ukończonym  szkoleniu  i  zdanym  
egzaminie  końcowym  słuchacze  otrzymują: zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz dwa certyfikaty 
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potwierdzające udział w kursie w języku polskim oraz angielskim. 6. Kursanci otrzymują na zajęciach 
skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na kursie oraz 
prezentacje multimedialne, notatnik, długopis. 7. Warsztaty realizowane muszą być na terenie CKZiU 
w Ludowie Polskim. Zajęcia odbywać się mogą od poniedziałku do piątku, od godziny 13.00 oraz w 
soboty od godziny 8.00. 8. CKZiU w Ludowie Polskim udostępnia nieodpłatnie salę do 
przeprowadzenia kursu. 9. Program: 1) Teoria: technologia napojów alkoholowych, towaroznawstwo 
alkoholowe, historia, charakterystyka, klasyfikacje i znane marki poszczególnych rodzajów alkoholi: 
wódka czysta, wódki gatunkowe, gin, brandy, koniak, armaniak, calvados, brandy de jerez, grappa, 
likiery, bittery, whisky (szkocka, irlandzka, amerykańska, kanadyjska, japońska), rum, cachaça, 
tequila, mezcal, absynt, wino musujące, wino wzmacniane, wermuty; Sylwetka barmana, kontakt z 
Gośćmi, elementy psychologii sprzedaży, charakterystyka pracy barmana w różnych typach lokali 
gastronomicznych; 2) Prezentacja sprzętu barmańskiego i typów szkła barowego, miary barowe; 3) 
Zajęcia praktyczne: Przyrządzanie drinków na bazie wyżej wymienionych alkoholi metodami: 
shaking, stiring, throwing, building; Przygotowanie drinków z kategorii: cocktails, daisy, highball, 
cream drinks, sour, collins, cooler, julep, pick-me-up, frozen drinks, mocktails, special drinks; 
Serwowanie napojów mieszanych; Striped drinks:  przyrządzanie shotów warstwowych różnymi 
metodami; Classic cocktails and modern classic cocktails; Zasady perfect serve;  Zaawansowane 
techniki dekorowania drinków przy pomocy świeżych owoców, takich jak: carambola, physalis, 
kumquat, pitaja, marakuja, ananas, kiwi, banan, cytryny, limonki, pomarańcze, winogrona,  melon, 
arbuz i inne; Drinki na bazie wyżej wymienionych świeżych owoców; Drinki efektowne, płonące, 
rainbow  shots.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

13 Nazwa:

CZĘŚĆ XIII ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE KURSU 
OGÓLNYCH ZASAD PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ 
- PODSTAW DLA NAUCZYCIELI CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników kursu /nauczycieli CKZiU w Ludowie Polskim/ odpowiednich kwalifikacji i 
umiejętności. 1. Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 2. Ilość 
osób – jedna grupa 2 nauczycieli. 3. Kurs trwa 20 godzin zegarowych. Zawiera multimedialną 
projekcję teoretyczną oraz praktyczne zdobywanie doświadczenia i poszerzanie wiedzy. 4. Po  
ukończonym  szkoleniu  i  zdanym  egzaminie  końcowym  słuchacze  otrzymują: zaświadczenie o 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewóztwa Dolnośląskiego 2014-2020



Projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II”.

ukończeniu kursu oraz dwa certyfikaty potwierdzające udział w kursie w języku polskim oraz 
angielskim. 5. Kursanci otrzymują na zajęciach skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem 
wiedzy jaka przekazywana jest na kursie oraz prezentacje multimedialne, notatnik, długopis. 6. 
Warsztaty realizowane muszą być na terenie CKZiU w Ludowie Polskim. Zajęcia odbywać się mogą 
od poniedziałku do piątku, od godziny 13.00 oraz w soboty od godziny 8.00. 7. CKZiU w Ludowie 
Polskim udostępnia nieodpłatnie salę do przeprowadzenia kursu. 8. Program: – Istota, funkcje oraz 
zakres rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą – Specyficzne cechy 
rachunkowości w gospodarstwie rolnym – Majątek gospodarstwa rolnego oraz źródła jego 
pochodzenia – Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym – Ewidencja
zapasów – Ewidencja produkcji roślinnej – Ewidencja pasz – Ewidencja inwentarza żywego – 
Ewidencja ilościowa gospodarstwa domowego – Ewidencja pracy – Ewidencja środków trwałych – 
Zamknięcie roczne – Obliczanie wyniku gospodarstwa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 
nr: 

14 Nazwa:

CZĘŚĆ XIV ZAMÓWIENIA pn. „PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA 
W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I 
SPOŁECZNYCH – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA 
NAUCZYCIELI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I 
USTAWICZNEGO W LUDOWIE POLSKIM”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników kursu /nauczycieli CKZiU w Ludowie Polskim/ odpowiednich kwalifikacji i 
umiejętności. 1. Termin przeprowadzenia kursu: od dnia podpisania umowy do 31.05.2021 r. 2. Ilość 
osób – jedna grupa 12 nauczycieli. 3. Kurs trwa 16 godzin zegarowych. Zawiera multimedialną 
projekcję teoretyczną oraz praktyczne zdobywanie doświadczenia i poszerzanie wiedzy. 4. Po  
ukończonym  szkoleniu  i  zdanym  egzaminie  końcowym  słuchacze  otrzymują: certyfikat o 
ukończeniu szkolenia potwierdzającego nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć 
Treningu Umiejętności Społecznych. 5. Kursanci otrzymują na zajęciach skrypt materiałów 
szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na kursie oraz prezentacje 
multimedialne, notatnik, długopis. 6. Warsztaty realizowane muszą być na terenie CKZiU w Ludowie 
Polskim. Zajęcia odbywać się mogą od poniedziałku do piątku, od godziny 13.00 oraz w soboty od 
godziny 8.00. 7. CKZiU w Ludowie Polskim udostępnia nieodpłatnie salę do przeprowadzenia kursu. 
8. Program: Trening Umiejętności Społecznych             -podstawowe założenia (wg Goldsteina)
            -cele indywidualne i grupowe             -rola terapeutów             -podstawowe założenia 
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Projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II”.

organizacyjne tj. liczba uczestników/czas trwania/częstotliwość sesji. - Dobór do grupy             
-główne trudności przejawiane przez dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu (w tym Zespół 
Aspergera)             -dostosowanie form terapii do potrzeb dzieci -Organizacja zajęć             
-umiejętności społeczne ćwiczone podczas TUS             -plany zajęć             -narzędzia do pracy z 
grupą             -określenie systemów motywacyjnych             -określenie zasad panujących na grupie 
oraz ich wprowadzenie i egzekwowanie             -wyznaczenie celów indywidualnych i grupowych
            -współpraca z rodzicami/opiekunami uczestników             -zasady reagowania w sytuacji 
występowania zachowań trudnych             -dostosowanie form pracy do specyfiki grupy -Praca w 
grupach mająca na celu             -dobór grupy             -określenie celów i narzędzi pracy             
-określenie planu zajęć             -opracowanie systemu motywacyjnego             -określenie strategi 
postępowania w sytuacji wystąpienia zachowań trudnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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