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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Cześć wspólna dla każdej części:  

Każdy uczestnik/czka kursu/szkolenia musi mieć opracowane i załączone do udzielonego wsparcia 
opisy/wyniki według wzoru poniżej: 

 
1. Zakres - uczestnicy/czki projektu odbędą kursy/szkolenia w zakresie wskazanym poniżej 
2. Wzorzec - zakładane efekty uczenia się będą zgodne z Krajowymi standardami 
kompetencji/kwalifikacji zawodowych lub modułowymi programami kształcenia. 
3. Ocena - po zakończeniu dla wszystkich uczestników projektu przewidziano egzamin weryfikujący 
nabyte kompetencje. Warunkiem przystąpienia będzie udział w min. 80% zajęciach. 
4. Porównanie - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu potwierdzeniem będzie certyfikat. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenie testów pre i post. 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
a) przeprowadzenia kursów zgodnie z przedstawionym i zatwierdzonym harmonogramem przez 
Zamawiającego, 
b) przygotowania i powielenia materiałów dydaktycznych wraz z zachowaniem logotypów projektu, 
c) prowadzenie listy obecności uczestników kursów/szkoleń, 
d) zapewnienia doświadczonych trenerów na każdy rodzaj kursu, odpowiedzialnych za 
przeprowadzenie kursów pod względem merytorycznym, 
e) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom zmonitorowania 
kursu/szkolenia 
 
Pozostałe obowiązki wykonawcy zawarte są we wzorze Umowy – załącznik nr 2 do Zapytania 
ofertowego. 
 
W przypadku, gdy podmiot składający ofertę może być uznany za tzw. personel projektu, w 
rozumieniu Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 winien on spełnić warunki, o jakich mowa w pkt 6.16 ppkt 8 – 9 Wytycznych.  

 

 

 

 



 
 

Projekt „Azymut na sukces – program wsparcia kierunku  
technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

Część I. 

Tytuł szkolenia: Animator Czasu Wolnego 

Liczba uczestników szkolenia: 15 osób w 2017 r i 15 osób 2018 r 

Czas trwania szkolenia:  18 godz. dydaktycznych x 2 grupy                                                                         

Termin realizacji szkolenia:  wrzesień - grudzień 2017 i  luty - czerwiec 2018 

 
 
Miejsce realizacji szkolenia:  siedziba zamawiającego  
 
Program szkolenia: 
1. Czym jest animacja? 
- Jak zostać animatorem?  
- Czym jest animacja? 
- Jakie obowiązki ma animator i jaki jest ich zakres?  
2. Jak animować? 
- gry i zabawy grupowe 
- animowanie dzieci – dni tematyczne 
- międzynarodowe tańce i zabawy animacyjne dla dzieci i dorosłych 
- organizacja zajęć oraz różnych form aktywności ruchowej 
- bezpieczeństwo podczas animacji 
3. ABC animatora 
- rozwój psychiczny i fizyczny dzieci w wieku 4-12 lat 
- wykorzystywanie multimediów w animacji 
- sztuka przemówień i wystąpień publicznych 
- jak zrobić wrażenie na Gościach w hotelu? 
4. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom i niemowlętom: care for children 
 „Care for Children” prowadzony jest  licencjonowanego instruktora Emergency First Response i 
kończy się otrzymaniem certyfikatu. 

Materiały dla uczestników: materiały szkoleniowe w formacie A4 zszyte lub umieszczone w 
skoroszycie, opatrzone informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, 
długopis. 

 

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji: 
Kurs zakończony wydaniem zaświadczenia. Na zaświadczeniu powinien być wyszczególniony 
dokładny zakres poznanych podczas kursu zagadnień wraz z odpowiadającą im ilością godzin oraz 
informacją o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Unię Europejską. W przypadku, gdy nie ma 
możliwości nanoszenia dodatkowych informacji, wymaganych przy realizacji projektów 
współfinansowanych z UE, na wzorze dodatkowego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 
szkolenia powinny być umieszczone logotypy, tytuł projektu, nr Działania, nazwa Programu 
Operacyjnego oraz informacja o współfinansowaniu przedsięwzięcia.  
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Część II.  

Tytuł szkolenia: Rezydent Biura Podróży  

Liczba uczestników szkolenia: 15 osób w 2017 r. 15 osób w 2018 r.  

Czas trwania szkolenia:  minimum 30 dydaktycznych (4 dni)  x 2 grupy                                                             

Termin realizacji szkolenia:  wrzesień – listopad  2017 i luty - czerwiec  2018        
 
Miejsce realizacji szkolenia:  siedziba zamawiającego  
 
Program szkolenia: 
1. Przygotowanie 
-  Rekrutacja rezydentów biur podróży (wymagane dokumenty aplikacyjne, pytania, najczęściej 
popełniane błędy). 
- Przygotowania do wyjazdu (termin i miejsce wyjazdu, odprawa w biurze podróży, materiały 
firmowe) 
- Warunki pracy (ubezpieczenie, transport, zakwaterowanie, wyżywienie). 
- Działania do zrealizowania przed przylotem pierwszej grupy (rekonesans, spotkanie ze 
współpracownikami, hotelarzami, wyposażenie hoteli w tablice informacyjne i informatory). 
2. Serwis lotniskowy przylotowy 
- Dress code rezydenta (umundurowanie, wskazówki dotyczące uczesania, makijażu i biżuterii). 
- Dokumenty niezbędne przy przyjęciu grupy (listy przylotowe). 
- Trudne sytuację przy przyjęciu grupy (zaginiony bagaż, zniszczony bagaż, overbooking, brak klienta 
na liście przylotowej). 
- Powitanie grupy (komunikat w autokarze, co powinien zawierać, jak go przekazać). 
- Materiały przydatne podczas serwisu lotniskowego przylotowego (koperty powitalne, oznaczenia 
autobusów). 
- Wytyczne dotyczące transferu grupy do miejsca pobytu z lub bez udziału rezydenta. 
3. Serwis hotelowy 
- Przygotowanie hotelu na przyjęcie turystów (listy zakwaterowania, zamówienie posiłków 
niestandardowych, tablice informacyjne, informatory biura podróży). 
- Zakwaterowanie gości (typy pokoi, prośby/życzenia). 
- Reklamacje (procedury, schematy postępowania). 
4. Spotkanie informacyjne 
- Spotkania informacyjne 
- Techniki sprzedaży wycieczek fakultatywnych 
- Sztuka wystąpień publicznych (autoprezentacja, mowa ciała, poprawność językowa, socjotechnika). 
5.Trudne sytuacje i zdarzenia losowe 
- Pomoc medyczna (rodzaje ubezpieczeń, schemat postępowania). 
- Pomoc konsularna (pobyt w szpitalu lub śmierć człowieka, zagubienie dokumentów, kradzież 
gotówki). 
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6. Serwis lotniskowy wylotowy 

- Transfer na lotnisko (grafik, transfer z lub bez udziału rezydenta). 

- Niezbędna dokumentacja (listy wylotowe). 

- Procedura odprawy (check-in, bagaż, security, gate). 

- Opóźnienia w odlocie samolotu (schemat postępowania, świadczenia należne pasażerom). 

7. Zakończenie sezonu 
- Rezydent po sezonie 
 
Materiały dla uczestników: materiały szkoleniowe w formacie A4 zszyte lub umieszczone w 
skoroszycie, opatrzone informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, 
długopis. 
 

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji: 
Kurs zakończony wydaniem zaświadczenia. Na zaświadczeniu powinien być wyszczególniony 
dokładny zakres poznanych podczas kursu zagadnień wraz z odpowiadającą im ilością godzin oraz 
informacją o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Unię Europejską. W przypadku, gdy nie ma 
możliwości nanoszenia dodatkowych informacji, wymaganych przy realizacji projektów 
współfinansowanych z UE, na wzorze dodatkowego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 
szkolenia powinny być umieszczone logotypy, tytuł projektu, nr Działania, nazwa Programu 
Operacyjnego oraz informacja o współfinansowaniu przedsięwzięcia. 
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Cześć III.  
 

Tytuł kursu: Pilot Wycieczek 

Liczba uczestników szkolenia: 15 osób w 2017 r. 15 osób w 2018 r. 

Czas trwania szkolenia:   90 godz. dydaktycznych x 2 grupy    
 
Termin realizacji szkolenia: wrzesień 2017 – styczeń 2018 i styczeń – czerwiec 2018 

 

Miejsce realizacji szkolenia: siedziba zamawiającego 

Program szkolenia: 

1. Organizacja i obsługa imprez turystycznych 

- Rodzaje imprez turystycznych. 

- Organizacja imprez turystycznych. 

- Przygotowanie do obsługi imprez turystycznych. 

- Specyfika i metodyka obsługi imprez turystycznych. 

2. Współpraca z touroperatorem. 
- Rekrutacja i selekcja personelu/Rynek pracy dla pilotów wycieczek 
- Odprawa u organizatora turystyki. 
- Dokumenty imprezy (teczka pilota, vouchery, rezerwacje itp.). 
- Regulacje prawne. 
- Rozliczenie imprezy (rozliczenie z klientem, rozliczenie z touroperatorem). 
3. Obsługa grup autokarowych. 
- Serwis autokarowy (powitanie, przydział miejsc, komunikaty, informacje krajoznawcze, organizacja 
imprezy itp.). 
- Współpraca z kierowcami i czas pracy. 
- Przejazd (trasa, przerwy, parkingi, autostrady). 
- Przejścia graniczne (procedura, dokumenty). 
4. Obsługa grup lotniczych. 
- Przygotowanie do realizacji imprezy. 
- Serwis lotniskowy (powitanie, komunikaty, organizacja imprezy itp.). 
- Procedury lotniskowe (check in, security, gate). 
- Sytuacje: opóźnienie samolotu, zniszczony/zaginiony bagaż. 
5. Współpraca z dostawcami usług. 
- Hotele 
- Restauracja  
- Firmy transportowe. 
- Lokalni przewodnicy. 
- Odwiedzane obiekty. 
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6. Sytuacje trudne, nagłe i awaryjne. 
- Zażalenia i reklamacje Klientów. 
- Współpraca z placówkami dyplomatycznymi. 
- Współpraca z ubezpieczycielami. 
7. Pilot wycieczek-przewodnik. 
- Źródła informacji. 
- Dobór i selekcja informacji. 
- Techniki prezentacji. 
- Emisja głosu. 
- Autoprezentacja. 
- Wykorzystanie materiałów dodatkowych. 
8. Zajęcia w terenie - warsztat umiejętności prezentacyjnych 
- Przekazywanie informacji krajoznawczych. 
- Współpraca z grupą turystyczną. 
9. 1-dniowy wyjazd szkoleniowy autokarowy - warsztat umiejętności logistycznych 
- Dojazd do punktów docelowych. 
- Organizacja dnia. 
- Organizacja zwiedzania. 
- Współpraca z punktami gastronomicznymi. 
- Współpraca z lokalnym przewodnikiem. 
Wszystkie koszty uwzględnione w cenie szkolenia. 
10. Egzamin praktyczny i teoretyczny 
 

Materiały dla uczestników: materiały szkoleniowe w formacie A4 zszyte lub umieszczone w 
skoroszycie, opatrzone informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, 
długopis. 
 

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji: 
Kurs zakończony wydaniem zaświadczenia. Na zaświadczeniu powinien być wyszczególniony 
dokładny zakres poznanych podczas kursu zagadnień wraz z odpowiadającą im ilością godzin oraz 
informacją o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Unię Europejską. W przypadku, gdy nie ma 
możliwości nanoszenia dodatkowych informacji, wymaganych przy realizacji projektów 
współfinansowanych z UE, na wzorze dodatkowego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 
szkolenia powinny być umieszczone logotypy, tytuł projektu, nr Działania, nazwa Programu 
Operacyjnego oraz informacja o współfinansowaniu przedsięwzięcia. 
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Część IV.  

Tytuł szkolenia: Perfekcyjna Służba Pięter 

Liczba uczestników szkolenia: 15 osób w 2017 r. 15 osób w 2018 r. 

Czas trwania szkolenia:    16 godz. dydaktycznych x 2 grupy                                                                            

Termin realizacji szkolenia:  wrzesień – listopad  2017 i luty - czerwiec 2018 

Miejsce realizacji szkolenia:  siedziba Zamawiającego. 

Program szkolenia: 

1. Miejsce służby pięter w hotelu 

2. Współpraca z innymi działami 

3. Profesjonalizm służby pięter 

4. Struktura służby pięter i zakres obowiązków 

5. Gość w hotelu – prawa i obowiązki 

6. Gospodarka kluczami 

7. Organizacja pracy służby pięter 

8. Standardy i regulacje 

9. Organizacja pracy i komunikacja z gościem 

10. Etyka w zawodzie 

11. Niezadowolony gość i sytuacje kryzysowe. 

Materiały dla uczestników: materiały szkoleniowe w formacie A4 zszyte lub umieszczone w 
skoroszycie, opatrzone informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, 
długopis. 
 

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji: 
Kurs zakończony wydaniem zaświadczenia. Na zaświadczeniu powinien być wyszczególniony 
dokładny zakres poznanych podczas kursu zagadnień wraz z odpowiadającą im ilością godzin oraz 
informacją o współfinansowaniu przedsięwzięcia przez Unię Europejską. W przypadku, gdy nie ma 
możliwości nanoszenia dodatkowych informacji, wymaganych przy realizacji projektów 
współfinansowanych z UE, na wzorze dodatkowego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie 
szkolenia powinny być umieszczone logotypy, tytuł projektu, nr Działania, nazwa Programu 
Operacyjnego oraz informacja o współfinansowaniu przedsięwzięcia. 
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Część V. 

Zajęcia z nauki języka angielskiego z native speakerem: 

 

Liczba uczestników szkolenia: 15 osób w 2017 r. 15 osób w 2018 r. 

Czas trwania szkolenia:  60 godz. dydaktycznych x 2 grupy                                                                            
 
Termin realizacji szkolenia: wrzesień - grudzień 2017, styczeń – kwiecień 2018 
 
Miejsce realizacji szkolenia:  siedziba zamawiającego 
 
Materiały dla uczestników: powielone skrypty z materiałami dla każdego uczestnika (minimum 60 
stron formatu A4) 
 
 Program szkolenia: słownictwo i program nauczania dostosowany do potrzeb zawodu technik 
obsługi turystycznej, ustalony i zaakceptowany przez Zamawiającego                                                                  
 
 
 
 
Część VI. 
Zajęcia z nauki języka hiszpańskiego z native speakerem: 

Liczba uczestników szkolenia: 15 osób w 2017 r. 15 osób w 2018 r. 

Czas trwania szkolenia:  60 godz. dydaktycznych x 2 grupy                                                                            

 

Termin realizacji szkolenia:  wrzesień- grudzień 2017, styczeń – listopad 2018 

 

Miejsce realizacji szkolenia:  siedziba zamawiającego 

 

Materiały dla uczestników: Powielone skrypty z materiałami dla każdego uczestnika (minimum 60 

stron formatu A4) 

Program szkolenia: słownictwo i program nauczania dostosowany do potrzeb zawodu technik 

obsługi turystycznej, ustalony i zaakceptowany przez Zamawiającego                                                                  


