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IM.2600.349.2018 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna, obejmująca prowadzenie kursu wizażu w ramach 
projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”, który jest realizowany przez Powiat 
Krapkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 
-2020, Priorytet IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, 
Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej. Uczestnikami zajęć 
będzie młodzież ucząca się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Cel zamówienia 
Wspomaganie realizacji form wsparcia zaplanowanych w projekcie w ramach poszczególnych zadań 
projektowych. Realizacja zadania umożliwi uczniom nabycie specjalistycznych umiejętności 
nieobjętych podstawą programową przy pomocy nowoczesnych technologii oraz nowoczesnych 
metod nauczania. 

I ZAMAWIAJĄCY: 
Powiat Krapkowicki 
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1 
www.powiatkrapkowicki.pl 
Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju i Współpracy 
 
tel. (077) 40 74 342, fax (077) 40 74 332 
e-mail: inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 

II MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 
Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.powiatkrapkowicki.pl 

III TRYB ZAMÓWIENIA: 
Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. 
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
KOD CPV:  

80210000-9 – Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej 
80212000-3 – Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej 
80310000-0 – Usługi edukacji młodzieży 
80410000-1 – Różne usługi szkolne 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna, obejmująca prowadzenie kursu wizażu 
w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”, który jest realizowany przez 
Powiat Krapkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014 -2020. 
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2. Okres realizacji: od podpisania umowy do dnia 27 grudnia 2018 r. Ogółem 40 godz. zajęć 
dydaktycznych dla grupy 25 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich 
w Krapkowicach oraz dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, 4 dni 
szkoleniowe po 10 godz. dydaktycznych każdy.  

3. Zajęcia muszą odbywać się w dni wolne od zajęć szkolnych z wyłączeniem dni od 24 do 26 
grudnia 2018 r. Realizacja zadania umożliwi uczniom nabycie specjalistycznych umiejętności 
nieobjętych podstawą programową przy pomocy nowoczesnych technologii oraz nowoczesnych 
metod nauczania. 

4. Czas trwania jednej godziny zajęć dydaktycznych przewiduje się jako 45 minut nieprzerwanej 
pracy. Jednostka 1 h używana w zaproszeniu rozumiana jako 45 minut - zajęcia dydaktyczne. 

5. Kurs powinien zawierać co najmniej wszystkie niżej wymienione moduły (każdy moduł musi 
zostać przedstawiony teoretycznie i praktycznie - wszyscy uczniowie muszą samodzielnie 
wykonać moduły od 4 do 13):  
1) przed rozpoczęciem zajęć Zleceniobiorca ma obowiązek przeszkolić uczestników kursu 

z zasad panujących na nim, z zasad BHP, a także omówić plan całego kursu, 
2) wprowadzenie uczestników w podstawy kosmetologii, omówienie kufra wizażysty, czyli 

pędzli, kosmetyków i innych akcesoriów potrzebnych w pracy, 
3) przedstawienie wiadomości o kolorach, pojęcia związane z doborem koloru, koło barw, 

analiza kolorystyczna skóry, 
4) sposoby modelowania twarzy, analiza kształtów i proporcji twarzy, techniki konturowania – 

baking, strobing, draping, non-touring, zmiana/korekta rysów twarzy, 
5) kamuflaż znamion, niedoskonałości i przebarwień przy pomocy mocno kryjących 

kosmetyków, 
6) makijaż dzienny (make-up no make-up), makijaż biznesowy, makijaż koktajlowy, 
7) makijaż odmładzający, makijaż dla kobiety dojrzałej, 
8) makijaż oka różnymi technikami – makijaż dla każdego rodzaju oka, kształtowanie łuku 

brwiowego, „cut crease”, „wet eye”, „smokey eye”, 
9) makijaż ślubny – omówienie makijażu ślubnego ze szczegółowym zwróceniem uwagi na 

pielęgnację, 
10) makijaż fotograficzny, makijaż do sesji czarno-białych – istota światła, kolorów, precyzja, 

nasycenie i zastosowanie technik światłocienia, 
11) makijaż kreatywny, modowy, graficzny, artystyczny, 
12) zajęcia z podstaw charakteryzacji – siniaki, osoba chora, postarzanie, rany, blizny, 
13) makijaż męski, 
14) przygotowanie własnego portfolio. 

6. Na każde zajęcia Zleceniobiorca zapewnia stanowisko z lustrem i oświetleniem 
charakteryzatorskim, akcesoria do makijażu i kosmetyki (marki m.in. takie jak: KYROLAN, MAX 
FACTOR, INGLOT, SORAYA, MAYBELLINE, MISS SPORTY, KOBO, CATRICE, BELL oraz wiele innych). 

7. Każdy wizażysta prowadzący szkolenie musi posiadać wykształcenie w zakresie wizażu oraz 
doświadczenie w tym kierunku. 

8. Zleceniobiorca zapewni dla wszystkich uczestników kursu podczas każdego dnia szkoleniowego 
posiłek składający się z dania głównego – min. 450 g oraz napoju niegazowanego min. 0,5 l, 
przygotowany w najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości 
i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. 
Przykładowe menu: 
1) danie mięsne – dwie propozycje (min. 200 g), ziemniaki/frytki/ryż (min. 150 g), surówka 

(min. 100 g), sok (min. 0,5 l) 
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2) Danie rybne (min. 200 g), ziemniaki/frytki/ryż (min. 150 g), zestaw surówek (100 g), sok 
(min. 0,5 l) 

9. Zleceniobiorca wystawi wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu wizażu 
i przekaże je uczestnikom kursu w dniu ostatnich zajęć, zaś kserokopię zaświadczeń dostarczy 
Zleceniodawcy do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 11.00. 

10. Zleceniobiorca ubezpieczy na własny koszt uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w trakcie zajęć, w drodze na zajęcia oraz w drodze powrotnej z zajęć. 

11. Będzie posiadał aktualną polisę OC na kwotę co najmniej równowartości wynagrodzenia za cały 
okres trwania umowy. 

12. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia w dacie zawarcia umowy potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem kopii polis, o których mowa w pkt. 10 i 11 wraz z potwierdzeniem 
uiszczenia składek. 

13. Miejsce realizacji kursu musi znajdować się w odległości nie większej niż 30 km od miejscowości 
Krapkowice.  

14. Zleceniobiorca przeprowadzi kurs (wszystkie dni szkoleniowe) w jednym miejscu – sala 
wykładowa. Miejsce to musi spełniać właściwe warunki BHP i p.poż., musi być wyposażone co 
najmniej w stoły i krzesła. Miejsce to musi być przestronne, odpowiednio wentylowane oraz być 
ogrzewane odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych na zewnątrz zapewniając 
temperaturę od 22° do 24° C, posiadać odpowiednie oświetlenie oraz posiadać dostęp do WC 
i umywalki z ciepłą i zimną wodą. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podstawowych 
środków higieny. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 27 grudnia 2018 r. 

VI. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie 
zamawiającego – Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. nr 110 lub 
telefonicznie pod numerem tel. 077/40 74 342 
Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: 
Pani Aneta Mielczarczyk lub Pan Łukasz Bordak– Inspektorzy w Wydziale Rozwoju i Współpracy, 
tel. 77 40 74 342, pok. 110 
w godzinach pracy tut. Urzędu. tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. 

VII. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY: 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej 
wymienione warunki udziału w postepowaniu: 
1. nie podlegają wykluczeniu. 
2. spełniają warunki udziału w postepowaniu tj.: 

1) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: wykonawca wykaże się doświadczeniem 
w przeprowadzeniu minimum trzech kursów zawodowych. 
Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, 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 należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
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tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz usług stanowi Załącznik nr 2 do 
Zaproszenia. 

VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 
1. Dokumenty i oświadczenia, jakie musi zawierać oferta.  

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 

b) wykaz usług – załącznik Nr 2 

c) Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie 
w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu 
z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca. 

d) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, 
w szczególności odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu 
przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie 
wynika - wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem – 
w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty 
nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego 
zakres - wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 

2. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 
sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w obcym 
języku winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę. 

3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo opatrzone 
imienną pieczątką. 

4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej 
i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 
załączonych przez Wykonawcę. 

5. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub 
więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
wszystkie osoby. 

6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez niego 
parafowane. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

IX OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ: 
1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające 

z zaproszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie 
składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

2. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej 
realizacji zamówienia, m.in. koszt wszelkich opłat o charakterze publicznym, w szczególności: 
koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy do których odprowadzania 
zobowiązany jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej 
działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – przez cenę brutto 
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rozumiemy cenę, od której odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem narzuty na wynagrodzenie, 
w przypadku i w wysokości prawem przewidzianych ( w zależności od tego czy osoba pracuje/nie 
pracuje/jest emerytem/rencistą itp.) 

3. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Zamawiający wymaga podania ceny łącznej za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia, 

a także cenę za jednego uczestnika kursu – Załącznik nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowy. 
5. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenie 

jednostkowej, która po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty 
wytworzenia. 

6. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 

7. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. 
Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze 
stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury. 

8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

X ZNACZENIE I OPIS OCENY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERTY: 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych 

w oparciu o ustalone kryterium – cena (brutto) – 100 % 
2. Sposób oceny ofert: 

aa/ab x 100 = ilość punktów 
gdzie: 
aa – najniższa cena ofertowa 
ab – cena oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku  

XI. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania 
udziału w postępowaniu oraz jest z najniższą ceną. 

XII. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim czytelną i trwałą techniką. 
2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 13 grudnia 2018 r., do godz. 

900 w siedzibie zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta, 
osobiście lub pocztą na adres zamawiającego.  

3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz 
napis: Oferta na usługę przeprowadzenia kursu wizażu w ramach projektu pn. „Kształcenie 
zawodowe dla rynku pracy - 1”. 

4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez 
otwierania, 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
upływu do jej składania. 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERTY CENOWEJ: 
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Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 915 w siedzibie zamawiającego, 
pokój nr 115. 

XIV. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w następujących przypadkach: 
1. w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację zamówienia, 
2. bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 

sporządniania niniejszego zaproszenia. 
Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 

XV. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach www.bip.powiatkrapkowicki.pl. 

XVI. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY: 
1. W terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrany Wykonawca zobowiązany jest do 

zawarcia umowy o treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty. 
2. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z „RODO” 

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO spełniająca obowiązek informacyjny wobec Wykonawcy 
związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informujemy, że:  

• administratorem Państwa danych osobowych jest ZARZĄD Powiatu Krapkowickiego z siedzibą 
w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1; 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest Henryk 
Małek, Sekretarz Powiatu, tel. 77 40 74 308, e-mail: h.malek@powiatkrapkowicki.pl 

• Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, opatrzonego numerem IM.2600.349.2018; 

• odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

• Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest  
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;  
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• w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiadają Państwo: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

• nie przysługuje Państwu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
______________________ 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu  
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 
 
W załączeniu: 
1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1 
2. Wykaz usług - załącznik Nr 2 
3. Projekt umowy - zał. nr 3 
 
opis przedmiotu zamówienia przygotowała: Aneta Milelczarczyk 
 
 

Iwona Kręcichwost 
_____________________________________ 

podpis osoby przygotowującej 
 
 
 
 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
/-/Henryk Małek 

Sekretarz Powiatu 
____________________________ 

podpis zamawiającego 
Krapkowice, dnia 05.12.2018 r. 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane Wykonawcy: 
Nazwa:   .................................................................................................……………..…… 
Siedziba: .................................................................................................………………..… 
Województwo ………………………………………………………………………………………………………………... 
Adres e-mail ....................................................................................................…………....… 
Numer telefonu0 (**).................................... 
Numer faksu 0 (**).................................... 
Osobami nas reprezentującymi, które należy wpisać do umowy są: 

1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania ................................... 

 
Nawiązując do zaproszenia na wykonanie zadania pn.: Usługa edukacyjna, obejmująca prowadzenie 
kursu wizażu w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”, który jest 
realizowany przez Powiat Krapkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020. 
 

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu 
przedmiotu zamówienia: 
1.1. cena oferty brutto wynosi: _____________ zł 

słownie ____________________________________________________________________zł 
powyższa kwota wynika z następującego wyliczenia:  
stawka za 1 uczestnika kursu ________zł brutto x ilość uczestników 25 = kwota 
________________ zł brutto słownie ___________________________________________ zł 

1.2. termin wykonania:  
od dnia podpisania umowy do 27 grudnia 2018 r. 

1.3. termin płatności:  
do 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku. 

1.4. miejsce przeprowadzenia zajęć będzie oddalone od miejscowości Krapkowice: ________km. 
(maksymalnie 30 km) 
Nazwa i adres:________________________________________________________________ 

2. Oświadczamy, że miejsce w którym będą przeprowadzane zajęcia wyposażone jest w: 

1) lustro z oświetleniem charakteryzatorskim,  

2) akcesoria do makijażu oraz kosmetyki (marki m.in. KYROLAN, MAX FACTOR, INGLOT, 
SORAYA, MAYBELLINE, MISS SPORTY, BELL i wiele innych), 

3) stoły i krzesła dla uczestników kursu (25 osób), 

4) dostęp do WC i umywalki z ciepłą i zimną wodą, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapewnimy dla wszystkich uczestników kursu podczas każdego dnia 

szkoleniowego posiłek zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczamy, że znana jest nam treść zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 
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oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w „zaproszeniu do składania ofert” warunki umowy. 

6. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert. 

7. Oświadczamy, że: 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 
pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,  

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotowego zamówienia. 

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego 
do składania ofert.  

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są: 

a) ................................................................................................. 

b) ................................................................................................. 

c) ................................................................................................. 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
____________________, dnia  _____  2018 
 
 

_________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 

IM.2600.349.2018 

 

WYKAZ USŁUG 

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługa edukacyjna, obejmująca prowadzenie kursu 
wizażu w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”, który jest realizowany 
przez Powiat Krapkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014 -2020. 
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot wykonał w okresie ostatnich trzech lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy kursy zawodowe: 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia (usługi) wraz 
z wyszczególnieniem zadań objętych 

przedmiotem zamówienia 

Odbiorca usługi 
(nazwa i adres, tel., 

 e-mail) 

Wartość 
zamówienia 

Data wykonania 
zamówienia 

(usługi) 

1. 
    

2.  
    

3. 
    

 
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie. 
Dowody należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
 
 
 
 
____________________, dnia  _____  2018 
 
 

 

........................................................................ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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Załącznik nr 3 do zaproszenia  
 

Istotne postanowienia umowy 
 
Zawarta w dniu………………… w Krapkowicach pomiędzy  
Powiatem Krapkowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego, w imieniu którego 
występują: 
Maciej Sonik - Starosta Krapkowicki, 
Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki, 
zwanym dalej „Zleceniodawcą”, 
a ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
zwanym/ą dalej „Zleceniobiorcą”. 
 
w rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru oferty Zleceniobiorcy bez stosowania ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zmianami) 
stosowanie do art. 4 pkt 8 tej ustawy, Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji 
przedmiot umowy określony w § 1: 
 

§ 1 
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć kursu wizażu 

(dalej jako zajęcia), w ramach realizacji projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 
Priorytet IX „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie 9.2.2 „Wsparcie kształcenia zawodowego 
w Aglomeracji Opolskiej Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego” (dalej jako 
projekt). 

2. Zajęcia zostaną przeprowadzone dla 25 osób – uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów 
Opolskich w Krapkowicach oraz dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach 
(dalej jako uczestnicy). 

3. Kurs zostanie zorganizowany  w okresie od podpisania umowy do 27 grudnia 2018 r.  
4. Łączna liczba zajęć nie może przekroczyć 40 godzin dydaktycznych, tj. 4 dni szkoleniowych po 10 

godzin dydaktycznych w dniu szkolenia z zastrzeżeniem § 4 ust. 12. 
5. Każdorazowe zajęcia będą trwały 10 godzin dydaktycznych dla całej grupy. 
6. Liczba uczestników może ulec zmniejszeniu.  
7. Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych w dniach 

i godzinach ujętych w harmonogramie uzgodnionym ze Zleceniobiorcą na 5 dni przed 
rozpoczęciem zajęć. 

8. Zleceniobiorca zapewni dla wszystkich uczestników kursu podczas każdego dnia szkoleniowego 
posiłek składający się z dania głównego – min. 450 g oraz napoju niegazowanego min. 0,5 l, 
przygotowany w najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości 
i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. 

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy, o każdym 
przypadku uniemożliwiającym mu realizację zajęć zgodnie z harmonogramem. 

10. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej. 
11. W przypadku niemożliwości realizowania przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy zgodnie 

z harmonogramem zajęć, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć w ilości 
godzin równej nieodbytym zajęciom, w innym terminie uzgodnionym pisemnie ze 
Zleceniobiorcą 
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12. Miejscem przeprowadzenia zajęć będzie ………………………………………………………………. . 
13. Do każdych zajęć Zleceniobiorca zapewnia stanowisko z lustrem i oświetleniem 

charakteryzatorskim, akcesoria do makijażu oraz kosmetyki (marki m.in. KYROLAN, MAX 
FACTOR, INGLOT, SORAYA, MAYBELLINE, MISS SPORTY, BELL i wiele innych). 

14. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia kadry do prowadzenia zajęć posiadającej 
wykształcenie w zakresie wizażu oraz doświadczenie w tym kierunku. 

15. Zleceniobiorca wystawi wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu wizażu. 
 

§ 2 
1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: 

1) prowadzenie dziennika zajęć, w którym odnotowane będzie imię i nazwisko uczestnika zajęć 
oraz data przeprowadzonych zajęć, 

2) prowadzenie list obecności uczestników zajęć i ich przekazywania do Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach do 28 grudnia 2018 r., 

3) przekazanie Zleceniodawcy dziennika zajęć po zakończeniu całości zajęć nie później jednak 
niż do dnia 28 grudnia 2018 r., 

4) ubezpieczenie na własny koszt uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków 
w trakcie zajęć, w drodze na zajęcia oraz w drodze powrotnej z zajęć, 

5) posiadanie aktualnej polisy OC na kwotę co najmniej równowartości wynagrodzenia za cały 
okres trwania umowy, 

6) poinformowanie uczestników zajęć o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020. 

2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników w trakcie trwania 
zajęć. 

3. Zleceniobiorca zapewnia, w razie konieczności, opiekę medyczną i pielęgniarską. 
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia w dacie zawarcia umowy potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem kopii polis, o których mowa w ust. 1 pkt 5 wraz z potwierdzeniem 
uiszczenia składek. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zrealizowania usługi zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy. 

 
§ 3 

1. Do wykonywania bieżącego nadzoru realizacji przedmiotu umowy, lecz bez prawa 
wprowadzania zmian do umowy, ani zaciągania zobowiązań w wykonaniu postanowień umowy, 
strony ustanawiają: 
1) po stronie Zleceniodawcy: 

a) Anetę Mielczarczyk – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach tel. 77 40 74 342 

b) Łukasza Bordak - Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach tel. 77 40 74 342 

2) po stronie Zleceniobiorcy: ……………………………………………………. 
2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1. nie wymaga sporządzania aneksu do umowy, a jedynie 

pisemnego powiadomienia drugiej strony. 
3. Korespondencja pomiędzy stronami powinna odbywać się poprzez osoby, o których mowa 

w ust. 1. 
 

http://www.mapadotacji.gov.pl/


 

www.mapadotacji.gov.pl 

Projekt  Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa IX – Wysoka Jakość Edukacji,  

Poddziałanie 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej 
  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

13 

§ 4 
1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto w wysokości, która stanowić będzie 

iloczyn ceny brutto za jedną osobę oraz liczby osób. 
2. Stawka za 1 osobę wynosi ……………………..zł brutto (słownie:…………..). 
3. Wartość wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy wyliczona zgodnie 

z ust. 1 za cały okres obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty ……………… zł brutto 
(słownie: …………………………………………………………. 00/100). 

4. Wynagrodzenie określone zgodnie z ust. 2 i 3 obejmuje wszelkie koszty jakie Zleceniobiorca 
poniósł w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. 

5. Nie przewiduje się zmian cen w trakcie trwania umowy. 
6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zakończeniu zajęć w wysokości odpowiadającej 

iloczynowi ceny brutto za 1 osobę oraz liczby osób, które ukończyły kurs. 
7. Podstawą do ustalenia ilości osób, które ukończyły kurs będą przekazane Zleceniodawcy wraz 

z fakturą kopie list obecności oraz zaświadczeń o ukończeniu kursu.  
8. Fakturę należy dostarczyć do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 11.00 do Starostwa Powiatowego 

w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice bądź przesłać na adres mailowy: 
rozwoj@powiatkrapkowicki.pl.  

9. Płatność za usługi wykonane nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 
14 dni od otrzymania faktury przez Zleceniodawcę. 

10. Faktura wystawiona bezpodstawnie zostanie zwrócona .  
11. Ustala się, że data dokonania płatności jest datą obciążenia konta bankowego Zleceniodawcy. 
12. Ilość osób wskazana w § 1 ust. 2 umowy stanowi maksymalny zakres umowy. Zleceniodawca 

zastrzega sobie możliwość skierowania mniejszej liczby osób, a w takiej sytuacji Zleceniobiorca 
nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą 
różnicę między maksymalnym zakresem umowy, a liczbą osób skierowanych przez 
Zleceniodawcę i rzeczywiście przeszkolonych przez Zleceniobiorcę. 

13. W przypadku braku środków finansowych na rachunku bankowym Zleceniodawcy, przelew 
należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia nastąpi w terminie do 5 dni roboczych, liczonych od 
dnia wpływu środków na rachunek bankowy.  

14. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020. 

 
§ 5 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 2 dni od 
powzięcia wiadomości w tych okolicznościach bez obowiązku zapłaty kar umownych 
i odszkodowania.  

2. Poza wypadkami określonymi w ust. 1 Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w ciągu 2 dni bez obowiązku uiszczenia przez Zleceniodawcę kar umownych i odszkodowania 
w sytuacji: 
1) nie podjęcia przez Zleceniobiorcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwania ich wykonywania na okres dłuższy niż 5 dni,  
2) wykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w sposób 

nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
mailto:rozwoj@powiatkrapkowicki.pl


 

www.mapadotacji.gov.pl 

Projekt  Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa IX – Wysoka Jakość Edukacji,  

Poddziałanie 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej 
  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

14 

obowiązków,  
3) likwidacji działalności Zleceniobiorcy, 
4) zwłoki w terminie wykonania przedmiotu umowy, 
5) innego rażącego naruszenia warunków umowy.   

3. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za 
prawidłowo wykonaną i potwierdzoną przez Zleceniodawcę część umowy. 

4. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron.  
 

§ 6 
Wszelkie zmiany postanowień umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej. 
 

§ 7 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się poddać ewentualnej kontroli dokonywanej przez Zleceniodawcę 

i Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz inne uprawnione podmioty 
w zakresie prawidłowości realizacji niniejszej umowy. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Zleceniobiorcy związanych 
z realizowanym przedmiotem umowy. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej 
ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z wykonania 
przedmiotu umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz, że wykonywane przez niego czynności 
nie będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa. 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy wszelkie niezbędne informacje, 
mogące mieć wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem informacji, do których 
zachowania w poufności Zleceniodawca jest zobowiązany na mocy obowiązujących go zasad 
etyki lub przepisów prawa. 

 
§ 8 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej: 
1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca – 

w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3, 
2) za naruszenie obowiązków określonych w umowie w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3 za każde naruszenie. 
3) Za opóźnienie w stosunku do harmonogramu zajęć w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 3  za każdy dzień opóźnienia 
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania 

pisemnego wezwania przy czym za dochowanie formy pisemnej strony uważają także przesłanie 
wezwania na adres e-mail: ……………………………. 

3. Zleceniodawca  ma prawo dokonywania potrąceń kar umownych z wynagrodzenia 
Zleceniobiorcy  
bez odrębnych wezwań i powiadomienia. 

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 
kar umownych. 

 
§ 9 

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie niezbędne 
do wykonywania przedmiotu umowy. 
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§ 10 
Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią ustawy z dnia 24 maja 2018 r. r. o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119 str.1). i zobowiązują się do 
bezwzględnego stosowania przepisów wynikających z ww. ustawy przy realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 11 
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
 

§ 12 
Spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy rozstrzygane 
będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 
 
 

Zleceniodawca        Zleceniobiorca 
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Załącznik nr 1 do umowy nr … z dnia…. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
przeprowadzenie kursu wizażu 

w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1” 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna, obejmująca prowadzenie kursu wizażu 

w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”, który jest realizowany przez 
Powiat Krapkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014 -2020, Priorytet IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia 
zawodowego, Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej. 
Uczestnikami zajęć będzie młodzież ucząca się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Zdzieszowicach oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. 
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Okres realizacji: od podpisania umowy do dnia 27 grudnia 2018 r. Ogółem 40 godz. zajęć 
dydaktycznych dla grupy 25 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich 
w Krapkowicach oraz dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, 4 dni 
szkoleniowe po 10 godz. dydaktycznych każdy. Zajęcia muszą odbywać się w dni wolne od zajęć 
szkolnych z wyłączeniem dni od 24 do 26 grudnia 2018 r. Realizacja zadania umożliwi uczniom 
nabycie specjalistycznych umiejętności nieobjętych podstawą programową przy pomocy 
nowoczesnych technologii oraz nowoczesnych metod nauczania. 

3. Czas trwania jednej godziny zajęć dydaktycznych przewiduje się jako 45 minut nieprzerwanej 
pracy. Jednostka 1 h używana w zaproszeniu rozumiana jako 45 minut - zajęcia dydaktyczne. 

4. Kurs powinien zawierać co najmniej wszystkie niżej wymienione moduły (każdy moduł musi 
zostać przedstawiony teoretycznie i praktycznie - wszyscy uczniowie muszą samodzielnie 
wykonać moduły od 4 do 13) :  
1) przed rozpoczęciem zajęć Zleceniobiorca ma obowiązek przeszkolić uczestników kursu 

z zasad panujących na nim, z zasad BHP, a także omówić plan całego kursu, 
2) wprowadzenie uczestników w podstawy kosmetologii , omówienie kufra wizażysty, czyli 

pędzli, kosmetyków i innych akcesoriów potrzebnych w pracy, 
3) przedstawienie wiadomości o kolorach, pojęcia związane z doborem koloru, koło barw, 

analiza kolorystyczna skóry, 
4) sposoby modelowania twarzy, analiza kształtów i proporcji twarzy, techniki konturowania – 

baking, strobing, draping, non-touring, zmiana/korekta rysów twarzy, 
5) kamuflaż znamion, niedoskonałości i przebarwień przy pomocy mocno kryjących 

kosmetyków, 
6) makijaż dzienny (make-up no make-up), makijaż biznesowy, makijaż koktajlowy, 
7) makijaż odmładzający, makijaż dla kobiety dojrzałej, 
8) makijaż oka różnymi technikami – makijaż dla każdego rodzaju oka, kształtowanie łuku 

brwiowego, „cut crease”, „wet eye”, „smokey eye”, 
9) makijaż ślubny – omówienie makijażu ślubnego ze szczegółowym zwróceniem uwagi na 

pielęgnację, 
10) makijaż fotograficzny, makijaż do sesji czarno-białych – istota światła, kolorów, precyzja, 

nasycenie i zastosowanie technik światłocienia, 
11) makijaż kreatywny, modowy, graficzny, artystyczny, 
12) zajęcia z podstaw charakteryzacji – siniaki, osoba chora, postarzanie, rany, blizny, 
13) makijaż męski, 
14) przygotowanie własnego portfolio. 
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5. Na każde zajęcia Zleceniobiorca zapewnia stanowisko z lustrem i oświetleniem 
charakteryzatorskim, akcesoria do makijażu i kosmetyki (marki m.in. takie jak: KYROLAN, MAX 
FACTOR, INGLOT, SORAYA, MAYBELLINE, MISS SPORTY, KOBO, CATRICE, BELL oraz wiele innych). 

6. Każdy wizażysta prowadzący zajęcia musi posiadać wykształcenie w zakresie wizażu oraz 
doświadczenie w tym kierunku. 

7. Zleceniobiorca zapewni dla wszystkich uczestników kursu podczas każdego dnia szkoleniowego 
posiłek składający się z dania głównego – min. 450 g oraz napoju niegazowanego min. 0,5 l, 
przygotowany w najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa 
zgodnie z normami HACCP. 
Przykładowe menu: 
1) Danie mięsne – dwie propozycje (min. 200 g), ziemniaki/frytki/ryż (min. 150 g), surówka (min. 

100 g), sok (min. 0,5 l) 
2) Danie rybne (min. 200 g), ziemniaki/frytki/ryż (min. 150 g), zestaw surówek (100 g), sok (min. 

0,5 l) 
8. Zleceniobiorca wystawi wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu wizażu 

i przekaże je uczestnikom kursu w dniu ostatnich zajęć, zaś kserokopię zaświadczeń dostarczy 
Zleceniodawcy do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 11.00. 

9. Zleceniobiorca ubezpieczy na własny koszt uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w trakcie zajęć, w drodze na zajęcia oraz w drodze powrotnej z zajęć. 

10.  Będzie posiadał aktualną polisę OC na kwotę co najmniej równowartości wynagrodzenia za cały 
okres trwania umowy. 

11. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia w dacie zawarcia umowy potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem kopii polis, o których mowa w pkt. 9 i 10 wraz z potwierdzeniem uiszczenia 
składek. 

12. Miejsce realizacji kursu musi znajdować się w odległości nie większej niż 30 km od miejscowości 
Krapkowice.  

13. Zleceniobiorca przeprowadzi kurs (wszystkie dni szkoleniowe) w jednym miejscu – sala 
wykładowa. Miejsce to musi spełniać właściwe warunki BHP i p.poż., musi być wyposażone co 
najmniej w stoły i krzesła. Miejsce to musi być przestronne, odpowiednio wentylowane oraz być 
ogrzewane odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych na zewnątrz zapewniając 
temperaturę od 22° do 24° C, posiadać odpowiednie oświetlenie oraz posiadać dostęp do WC 
i umywalki z ciepłą i zimną wodą. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podstawowych 
środków higieny. 
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