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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.  
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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/październik – 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. 
 
 
 

Część II. 

Zajęcia z nauki języka angielskiego z native speakerem: 
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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 / październik - 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 III. 
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/ październik - 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                                                                  


