
                                                    
 

 
 

 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
ZADANIE NR 1 
Przedmiotem zamówienia organizacja 4-tygodniowych praktyk wyjazdowych zawodowych dla 
60 uczniów klas II i III ZS technikum ZS w Czudcu w zawodach: 

1. technik żywienia i gospodarstwa domowego 
2. technik kucharz 
3. technik hotelarstwa 
4. technik budownictwa 

Cel praktyk: 

Celem praktyk jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami danego zawodu i zdobycie 
doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.  

Ramowy program praktyk technik żywienia i gospodarstwa domowego: 
1. Organizacja placówki żywienia 8h 
2. Planowanie i rozliczanie produkcji 40h 
3. Magazynowanie surowców i towarów 32h 
4. Produkcja i ekspedycja 40h 
5. Obsługa konsumentów 40h 

Ramowy program praktyk technik kucharz: 
1. Struktura organizacyjna zakładu gastronomicznego 8h 
2. Przygotowywanie surowców do obróbki cieplnej 8h 
3. Produkcja i ekspedycja potraw gorących 40h 
4. Produkcja dań garmażeryjnych 40h 
5. Produkcja ciast i deserów 40h 
6. Nadzorowanie i planowanie produkcji 8h 
7. Organizacja zaopatrzenia surowcowego 8h 
8. Rachunkowości i promocja w zakładzie gastronomicznym 8h 

Ramowy program praktyk technik hotelarstwa: 
1. Organizacja pracy w obiekcie hotelarskim 8h 
2. Praca w recepcji 80h 
3. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 40h 
4. Praca w dziale gastronomicznym 32h 

Ramowy program praktyk technik budownictwa: 
1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa budowlanego 8h 
2. Organizacja robot budowlanych 42h 



                                                    
 

 
 

 

3. Prowadzenie i koordynacja typowych prac budowlanych 55h 
4. Organizacja i wykonywanie prac związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych 

55h 
 
Liczba osób: 60 
 
Zakłada się realizację praktyk w rozkładzie: 
26.11. - 21.12.2012 r. – 15 osób 
14.01. – 08.02. 2013 r. – 3 osoby 
25.02. - 22.03.2013 r. – 3 osoby 
08.04. – 03.05.2013 r. – 3 osoby 
06.05 – 31.05.2013 r. – 3 osoby 
03.06 – 28.06.2013 r. – 3 osoby 
04.09 – 02.10.2013 r. – 5 osób 
03.10 – 31.11.2013 r. – 5 osób 
04.11 – 29.11.2013 r. – 5 osób 
06.01 – 31.01.2014 r. – 3 osoby 
03.02 – 28.02.2014 r. – 3 osoby 
03.03 – 28.03.2014 r. – 3 osoby 
05.05. – 30.05.2014r. – 3 osoby 
02.06. – 27.06.2014 r. – 3 osoby 
 
Zamawiający może dokonać zmiany terminów oraz liczby osób odbywających praktyki w danym 
okresie. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o zmianie liczby osób 
min. na 2 tygodnie przez planowanym terminem realizacji praktyk.  
Praktyki będą realizowane w dni robocze. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia praktyk w 
weekend, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
 
Organizacja praktyk obejmuje zapewnienie dla wszystkich uczestników praktyk:  

1. Odbywania praktyk zawodowych poza miejscem zamieszkania (min. 50 km od siedziby 
Zamawiającego) w restauracjach o wysokim standardzie i w hotelach 4* 
i 5*, w miejscowościach turystycznych (dla technik żywienia i gospodarstwa domowego, 
technik kucharz, technik hotelarstwa) oraz nowoczesnych zakładach budowlanych 
stosujących materiały mające certyfikaty europejskie (dla technik budownictwa). 
Uczniowie będą przebywać w miejscu odbywania praktyk i pod opieką Wykonawcy przez 
cały okres trwania praktyki. 

2. Wykonawca ma zapewnić opiekuna praktyki od strony Pracodawcy. W tym opiekuna dla 
osób niepełnoletnich przez cały czas trwania praktyki. 

3. Badań lekarskich i sanitarnych niezbędnych do odbycia praktyk.  
4. Odpowiednich stanowisk szkoleniowych wyposażonych w odzież ochronną/roboczą oraz 

opiekuna zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Ubezpieczenia NNW. 
6. Transport lub zwrot kosztów dojazdu na i z praktyki licząc od siedziby Zamawiającego. 
7. Noclegów przez 4-tygodnie odbywania praktyk. 



                                                    
 

 
 

 

Nocleg musi spełniać warunki: 
• być położony w odległości nie większej niż 3 km od  miejsca praktyki 
• umożliwiać szybkie dojście lub łatwy  i sprawny  dojazd za pomocą komunikacji 

powszechnej (w takim wypadku Wykonawca pokrywa koszty dojazdu w obydwie strony) 
• czas dojścia/dojazdu nie dłuższy niż 20 minut,  
• odległość bazy  noclegowej od przystanku komunikacji, z którego ma nastąpić odjazd nie 

większa niż 300 m  
• pokoje 1/2/3 osobowe z łazienką – wyłącznie dla osób z ZS Czudec, osobno dla dziewcząt 

i osobno dla chłopców 
• dostęp do TV sat. 
• standard noclegów  co najmniej hotelu dwugwiazdkowego 
• pościel w standardzie 
• w pokojach łazienki z kabiną prysznicową oraz standardowym wyposażeniem 
• woda mineralna, ciepła woda, papier toaletowy w standardzie wliczone w cenie pokoju 
• pokoje dla niepalących; 

 
8. Wyżywienia, zgodnie z podaną poniżej specyfikacją. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, 
kolacja) dla każdego uczestnika praktyki, we wszystkie dni zajęć, w tym:  
Śniadanie / Kolacja: 
Nabiał (150g/na osobę), wędlina (150g/osobę), pieczywo (ilość nielimitowana), dodatek 
warzywny (min. 2 rodzaje warzyw – 150g/na osobę), 1 potrawa ciepła: mięsna (200g/na 
osobę) lub bezmięsna (200g/na osobę) (na zmianę).  
Napoje ciepłe (kawa, herbata) w liczbie nielimitowanej, napoje zimne (woda) w liczbie 
nielimitowanej. Dodatki do napojów ciepłych: cytryna, śmietanka do kawy.  
Obiad: 
• Zupa(300 ml/os) 
• Drugie danie: mięso/ryba min 150g, ziemniaki/kasza/ryż 150g , surówkę lub sałatkę 

100g. lub posiłek jarski (min. 300g/porcja) przy czym liczba posiłków jarskich nie może 
wystąpić więcej niż 2 x w tygodniu.  
Obiady powinny być zróżnicowane. Dany obiad nie powinien powtarzać się częściej 
niż raz na tydzień.  

• Woda mineralna/napój - min.0,5 l/osobę. 
Wykonawca odpowiada za podanie poczęstunku zgodnie z wymaganiami sanitarnymi 
dotyczącymi żywności i żywienia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania szczegółowych programów i 
harmonogramów praktyk – z uwzględnieniem ramowych programów podanych przez 
Zamawiającego - w danym zawodzie, w określonym zakładzie pracy i dostarczenia go 
najpóźniej do 5 dni roboczych przed realizacją każdego zamówienia w celu akceptacji 
przez Zamawiającego.  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów. Program 
praktyk ma uwzględniać ramowy program podany przez Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do korekty programu i harmonogramu. 

10. Materiałów szkoleniowych, zgodnie z podaną poniżej specyfikacją. 
Wykonawca przygotuje i wydrukuje materiały szkoleniowe dla uczestników praktyk (min. 
30 stron wydruku),odpowiednio: gastronomicznego/hotelarskiego/budowlanego, 



                                                    
 

 
 

 

zawierające informacje dotyczące struktury organizacyjnej zakładu, zakresu obowiązków 
na poszczególnych stanowiskach pracy, dokumentacji stosowanej w zakładzie i sposobu jej 
prowadzenia i wynikającej z programu szkolenia. Wykonawca dostarczy w/w materiały 
szkoleniowe osobiście do akceptacji najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy. W 
przypadku braku akceptacji materiałów przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie do dokonania poprawek i ponownego dostarczenia materiałów 
szkoleniowych w terminie dwóch dni od otrzymania uwag. 

11. Zapewnienie słuchaczom zaświadczenia o ukończeniu praktyk wystawionego przez 
Zakład pracy. 

12. Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest podpisanie umowy pomiędzy Wykonawcą a 
przedsiębiorstwem (Zakładem pracy). 

 
 
Praktyki zawodowe przeprowadzane są na podstawie uzgodnionego wcześniej harmonogramu 
praktyk. Zmiany terminów realizacji praktyk mogą być zmieniane tylko w porozumieniu z 
Zamawiającym. Praktyki mają być realizowane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. Nr 113, 
poz. 988, ze zm.), gdzie wskazane są różnice co do ilości godzin dziennie związanych z praktyczną 
nauką zawodu tj. par. 5 dzieci do 16 roku życia - nie więcej niż 6 godzin dziennie, powyżej 16 roku 
życia - 8 godzin. Zamawiający będzie kierował na praktyki dzieci, które ukończyły 16 r.ż. W 
wyjątkowych przypadkach może zostać skierowana na praktyki osoba, która nie ukończyła 
jeszcze 16 r.ż. 
 
Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją praktyk będzie sprawował 
Koordynator merytoryczny praktyk. Zamawiający ma obowiązek udostępniać Zamawiającemu 
wszelkie dokumenty związane z realizowanym zamówieniem. 
 
 
ZADANIE NR 2 
 
Przedmiotem zamówienia organizacja 5-cio dniowych praktyk zawodowych dla 40 uczniów 
klas I technikum ZS w Czudcu w zawodach: 

1. technik żywienia i gospodarstwa domowego 
2. technik kucharz 
3. technik hotelarstwa 
4. technik budownictwa 

 
 
Cel praktyk: 
Celem praktyk jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami danego zawodu, poznanie 
swoich predyspozycji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych 
warunkach pracy odpowiednio w przedsiębiorstwach gastronomicznych/ 
hotelarskich/budowlanych.  

Ogólny ramowy program praktyk: 



                                                    
 

 
 

 

1. Wykonywanie pracy z zgodnie z przepisami bhp, p.poż. i sanitarno – higienicznymi 
w zakładzie pracy 8 godz 

2. Kultura osobista i przestrzeganie etyki zawodowej 8 godz 
3. Zapoznanie ze strukturą organizacyjną zakładu pracy 8 godz 
4. Organizacja pracy w zakładzie pracy 8 godz 
5. Zakres obowiązków na stanowisku pracy, organizacja stanowiska pracy 8 godz 

 
Planowane termin praktyk:  
26.11. – 21.12.2012 r. – 20 osób 
23.09. – 18.10.2013 r. – 20 osób  
Zamawiający może dokonać zmiany terminów oraz liczby osób odbywających praktyki w danym 
okresie. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o zmianie liczby osób 
min. na 2 tygodnie przez planowanym terminem realizacji praktyk. Praktyki będą realizowane w 
dni robocze. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia praktyk w weekend, po uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
 
Liczba osób:  
20 osób w 2012r. oraz 20 osób w 2013r. 
 
 
Organizacja praktyk obejmuje zapewnienie dla wszystkich uczestników praktyk:  

1. Odbywanie praktyk zawodowych w restauracjach/hotelach/zakładach budowlanych 
w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.  

2. Wykonawca ma zapewnić opiekuna praktyki od strony Pracodawcy. W tym opiekuna dla 
osób niepełnoletnich przez cały czas trwania praktyki. 

3. Badań lekarskich i sanitarnych niezbędnych do odbycia praktyk.  
4. Odpowiednich stanowisk szkoleniowych wyposażonych w odzież ochronną/roboczą oraz 

opiekuna zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Ubezpieczenia NNW. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania szczegółowych programów i 

harmonogramów praktyk – z uwzględnieniem ramowych programów podanych przez 
Zamawiającego - w danym zawodzie, w określonym zakładzie pracy i dostarczenia go 
najpóźniej do 5 dni roboczych przed realizacją każdego zamówienia w celu akceptacji 
przez Zamawiającego.  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów. Program 
praktyk ma uwzględniać ramowy program podany przez Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do korekty programu i harmonogramu. 

7. Wyżywienia, zgodnie z podaną poniżej specyfikacją. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla każdego uczestnika praktyki, 
we wszystkie dni zajęć, w tym:  
 
Przerwa kawowa (ok.10.00-10.15): 
• po 1  saszetce kawy rozpuszczalnej nie mniej niż 2 gramy na osobę, 
• po 1 saszetce herbaty czarnej nie mniej niż 2 gramy na osobę,   



                                                    
 

 
 

 

• drobne ciastka/porcja świeżego ciasta - nie mniej niż 100 g na osobę, 
• nie mniej niż 0,3 litra soku pomarańczowego lub jabłkowego na osobę. 
Ponadto poza wymienionym wyżej asortymentem Wykonawca dostarczy:  
• termos z gorącą wodą, 
• cukier, 
• cytryny do herbaty, 
• śmietankę do kawy. 
 
Obiad (ok.13-13.30): 
• jeden gorący posiłek (drugie danie). Zestaw obiadowy musi obejmować: mięso/rybę 

min 150g, ziemniaki/kaszę/ryż 150g , surówkę lub sałatkę 100g. lub posiłek jarski (min. 
400g/porcja) przy czym liczba posiłków jarskich nie może wystąpić więcej niż raz 
podczas praktyk. Obiady powinny być zróżnicowane. Dany obiad (drugie danie) nie 
powinien powtarzać się częściej niż raz na praktykę.  

• woda mineralna 1,5 l/osobę. 
 
Wykonawca odpowiada za podanie poczęstunku zgodnie z wymaganiami sanitarnymi 
dotyczącymi żywności i żywienia. 
 
9. Materiałów szkoleniowych, zgodnie z podaną poniżej specyfikacją. 
Wykonawca przygotuje i wydrukuje materiały szkoleniowe dla uczestników praktyk (min. 
30 stron wydruku),odpowiednio: gastronomicznego/hotelarskiego/budowlanego, 
zawierające informacje dotyczące struktury organizacyjnej zakładu, zakresu obowiązków 
na poszczególnych stanowiskach pracy, dokumentacji stosowanej w zakładzie i sposobu jej 
prowadzenia i wynikającej z programu szkolenia. Wykonawca dostarczy w/w materiały 
szkoleniowe osobiście do akceptacji najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy. W 
przypadku braku akceptacji materiałów przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie do dokonania poprawek i ponownego dostarczenia materiałów 
szkoleniowych w terminie dwóch dni od otrzymania uwag. 
10. Zwrotu kosztów dojazdu za bilet na i z praktyk. Należy przyjąć zwrot kosztów dojazdu 

autobusem/pociągiem w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego do 
przedsiębiorstwa, w którym prowadzone będą praktyki. Uczniowie będą codziennie 
dojeżdżać na i z praktyk. 

11. Zapewnienie słuchaczom zaświadczenia o ukończeniu praktyk wystawionego przez 
Zakład pracy. 

12. Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest podpisanie umowy pomiędzy Wykonawcą a 
przedsiębiorstwem (Zakładem pracy). 

 
Praktyki zawodowe przeprowadzane są na podstawie uzgodnionego wcześniej harmonogramu 
praktyk. Zmiany terminów realizacji praktyk mogą być zmieniane tylko w porozumieniu z 
Zamawiającym. Praktyki mają być realizowane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. Nr 113, 
poz. 988, ze zm.), gdzie wskazane są różnice co do ilości godzin dziennie związanych z praktyczną 
nauką zawodu tj. par. 5 dzieci do 16 roku życia - nie więcej niż 6 godzin dziennie, powyżej 16 roku 



                                                    
 

 
 

 

życia - 8 godzin. Zamawiający będzie kierował na praktyki dzieci, które ukończyły 16 r.ż. W 
wyjątkowych przypadkach może zostać skierowana na praktyki osoba, która nie ukończyła 
jeszcze 16 r.ż. 
 
Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją praktyk będzie sprawował 
Koordynator merytoryczny praktyk. Zamawiający ma obowiązek udostępniać Zamawiającemu 
wszelkie dokumenty związane z realizowanym zamówieniem. 
 
 
 


