
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA 3/2020 

 

a) KURS BARISTYCZNY 
 
1. Wymiar godzinowy: 30 godzin (5 spotkań po 6 godzin) - kurs prowadzony będzie w czasie 

wolnym od zajęć dydaktycznych np. w godzinach poza obowiązkowym planem zajęć, bądź 

też w dni wolne od zajęć dydaktycznych lub w systemie weekendowym. Terminarz spotkań 

zostanie opracowany po wyborze instytucji szkoleniowej. Termin zakończenia realizacji 

kursu wraz z egzaminem: 31.12.2020 r.  

2. Uczestnicy kursu: 12 uczniów/uczennic (6 kobiet i 6 mężczyzn) kształcących się w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych 

3. Miejsce prowadzenia kursu: budynek szkoły (ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk 

Wielkopolski) 

4. Minimalny program kursu (zajęcia teoretyczne i praktyczne): historia kawy, odmiany kawy, 
sposoby przygotowywania kawy, pienienie mleka, wykorzystanie dodatków do kawy, 
rysowanie na kawie 

5. Zakończeniu kursu: egzamin wewnętrzny przeprowadzony przez osobę szkolącą. Każda 
osoba musi mieć  zapewnioną 1 możliwość podejścia do egzaminu. 

6. Instytucja szkoleniowa musi być wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych. 
Potwierdzenie wpisu należy dołączyć do oferty. 

7. Instytucja szkoleniowa zapewnia materiały dydaktycznych dla uczestników/uczestniczek 

kursu. 

8. Dokumentacja niezbędna do rozliczenia usługi: program kursu – dostarczony wraz z ofertą, 

dziennik zajęć, listy obecności, zaświadczenia/certyfikaty dla uczestników z wymienionymi 

kompetencjami zdobytymi podczas kursu 

 
b) KURS WIZAŻU 

  
1. Wymiar godzinowy: 32 godziny (5 spotkań po 5/6 godzin) - kurs prowadzony będzie w czasie 

wolnym od zajęć dydaktycznych np. w godzinach poza obowiązkowym planem zajęć, bądź 

też w dni wolne od zajęć dydaktycznych lub w systemie weekendowym. Terminarz spotkań 

zostanie opracowany po wyborze instytucji szkoleniowej. Termin zakończenia realizacji 

kursu wraz z egzaminem: 31.12.2020 r.  

2. Uczestnicy kursu: 12 uczennic (12 kobiet) kształcących się w zawodzie fryzjer 

3. Miejsce prowadzenia kursu: budynek szkoły (ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk 

Wielkopolski) 

4. Minimalny program kursu (zajęcia teoretyczne i praktyczne): bhp na stanowisku pracy, 
analiza kolorystyczna – rodzaje typów urody, kształt twarzy, podstawowe narzędzia pracy, 
podstawowe rodzaje kosmetyków, przygotowanie skóry do makijażu, rodzaje makijażu, 
korekta defektów, makijaż oczy, makijaż ust, makijaż dzienny, makijaż wieczory, malowanie 
kresek, malowanie brwi.  

5. Zakończeniu kursu: egzamin wewnętrzny przeprowadzony przez osobę szkolącą. Każda 
osoba musi mieć  zapewnioną 1 możliwość podejścia do egzaminu. 

6. Instytucja szkoleniowa musi być wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych. 
Potwierdzenie wpisu należy dołączyć do oferty. 



7. Instytucja szkoleniowa zapewnia materiały dydaktycznych dla uczestników/uczestniczek 

kursu. 

8. Dokumentacja niezbędna do rozliczenia usługi: program kursu – dostarczony wraz z ofertą, 

dziennik zajęć, listy obecności, zaświadczenia/certyfikaty dla uczestników,  

z wymienionymi kompetencjami zdobytymi podczas kursu 

 
 

Kursy realizowane są w ramach Projektu „Grodziscy fachowcy” oraz „Grodziska akademia 

zawodowców” przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą  

w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2, na podstawie umów o dofinansowanie Projektu 

zawartej z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

UWAGA: W przypadku konieczności prowadzenia kursów w formie on-line instytucja szkoleniowa 

jest zobowiązania do prowadzenia zajęć zgodnie z wymaganiami określonymi przez Instytucję 

Zarządzającą. 

 


