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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

Zamówienie podzielone jest na 
- część nr 1– nauka języka angielskiego 

lekcyjnych , 

- część nr 2– nauka języka hiszpa skiego 

lekcyjnych,  

- część nr 3 – zajęcia pedagogiczne i kulturowe 

godzin lekcyjnych. 

 
Zadania Wykonawcy odnośnie część nr 

Szkolenia językowe z zakresu j zyka angielskiego z uwzgl dnieni

specjalistycznego w wymiarze 40h na grup

• Termin realizacji dla I grupy (15 osób): 

• Termin realizacji dla II grupy (

• Termin realizacji dla II

 
Zadania Wykonawcy odnośnie część nr 

Szkolenia językowe z zakresu 

• Termin realizacji dla I grupy (15 osób): 

• Termin realizacji dla II

• Termin realizacji dla III

 
Zadania Wykonawcy odnośnie część nr 
Szkolenia pedagogizujące i kulturowe 

wymiarze 15h na grupę. 
• Termin realizacji dla I grupy (

• Termin realizacji dla II grupy (27

 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania tematów poszczególnych lekcji

obejmujących następujące obszary: 

Język angielski: 

1. Zakupy i usługi. 

2. Orientacja w terenie. 

3. Rozwiązywanie problemów, udzielanie rad.

4. Zadawanie pytań. 
5. Wyrażanie opinii. 

6. Opowiadanie o swoim życiu.

7. Przedstawianie wad i zalet

8. Opis doświadczeń  kolegów/kole anek.

9. Cechy charakteru i osobowo ci.

10. Wyrażanie swojej opinii 

11. Rodzaje dźwięków. 
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Załącznik nr 1do SIWZ
10.2019 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie podzielone jest na 3 części: 
nauka j zyka angielskiego – 3 grupy po 40 godzin zajęć w sumie 120 godzin 

nauka j zyka hiszpańskiego – 3 grupy po 20 godzin zajęć w sumie 60 godzin 

zaj cia pedagogiczne i kulturowe – 2 grupy po 15 godzin zajęć w sumie 

Zadania Wykonawcy odnośnie część nr 1 - nauka języka angielskiego 
Szkolenia j zykowe z zakresu języka angielskiego z uwzględnieni

w wymiarze 40h na grupę. 
rmin realizacji dla I grupy (15 osób): od podpisania umowydo 18 kwie

I grupy (20 osób): od podpisania umowy do 30 czerwca 

III grupy (20 osób): od podpisania umowy do 

Zadania Wykonawcy odnośnie część nr 2 - nauka języka hiszpańskiego
Szkolenia j zykowe z zakresu podstaw języka hiszpańskiegow wymiarze 20h na grup

Termin realizacji dla I grupy (15 osób): od podpisania umowy do 18 kwietnia 2020.

I grupy (20 osób): od podpisania umowy do 30 czerwca  2020.

II grupy (20 osób): od podpisania umowy do 

Zadania Wykonawcy odnośnie część nr 3 - zajęcia pedagogiczne i kulturowe
pedagogizuj ce i kulturowe z zakresu zwyczajów i tradycji hiszpa skiej

Termin realizacji dla I grupy (28 osób): od podpisania umowy do 18 kwietnia 2020.

ermin realizacji dla II grupy (27 osób): od podpisania umowy do 30 czerwca  2020.

Wykonawca zobowi zany jest do przygotowania tematów poszczególnych lekcji

puj ce obszary:  

Rozwi zywanie problemów, udzielanie rad. 

Opowiadanie o swoim życiu. 

Przedstawianie wad i zalet 

kolegów/koleżanek. 

charakteru i osobowości. 

yra anie swojej opinii i uzasadnianie ich. 
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zajęć w sumie 120 godzin 

 w sumie 60 godzin 

godzin zajęć w sumie 30 

 
Szkolenia j zykowe z zakresu j zyka angielskiego z uwzględnieniem słownictwa 

18 kwietnia 2020. 

30 czerwca  2020. 

od podpisania umowy do 30 czerwca  2020. 

hiszpa skiego 
w wymiarze 20h na grupę. 

18 kwietnia 2020. 

30 czerwca  2020. 

od podpisania umowy do 30 czerwca  2020. 

zaj cia pedagogiczne i kulturowe 
i tradycji hiszpańskiej w 

osób): od podpisania umowy do 18 kwietnia 2020. 

osób): od podpisania umowy do 30 czerwca  2020. 

Wykonawca zobowi zany jest do przygotowania tematów poszczególnych lekcji 
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12. Poznawanie ludzi . 

13. Opis miejsca. 

14. Dokonywanie zakupów.

15. Zachowanie w restauracji.

16. Rekcje na wypowiedź mówi cego.

17. Rozwiązywanie problemów.

18. Przewidywanie przyszło ci.

19. Plany na przyszłość. 
20. Tworzenie CV i listu motywacyjnego.

21. Rozmowa kwalifikacyjna,

22. Różnice kulturowe, 

23. Podróżowanie.  

24. Podróże kształcą – Jak nie popełni  faux pas za granic

25. Zasady BHP w  miejscu pracy

26. Słownictwo zawodowe w bran ach: informatycznej, 

samochodowej, geodezyjnej

Język hiszpański: 

1. Przekazywanie danych osobowych.

2. Powitania i zwroty grzeczno ciowe.

3. Zakupy i usługi. 

4. Życie codzienne. 

5. Praca. 

6. Relacje interpersonalne.

7. Podróżowanie. 

8. Opis miejsca. 

9. Zdrowie. 

10. Jedzenie i produkty żywno ciowe.

Zajęcia pedagogiczne: 

1. Wzmocnienie poczucia własnej warto ci  i przygotowanie do umiej tnego poradzenia 

sobie w trudnej psychologicznie sytuacji rozstania z bliskimi 

2. Doskonaleniu umiejętno ci komunikacji i

emocji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. 

3. Stereotypy i uprzedzenia dotycz ce ludzi ró nych narodowo ci.

4. Normy zachowań obowi zuj ce w miejscach 

5. Kształcenie umiejętności 

klientem i pracownikami zakładu.

Zajęcia kulturowe: 

1. Hiszpania w Europie: podstawowe wiadomo ci geograficzne;

2. Zasady poruszania się środkami komunikacji miejskiej;

3. Transport publiczny,  ceny biletów i 

4. Tradycje świąteczne w Hiszpanii; 

5. Tradycyjne potrawy hiszpa skie;

6. Wyjście do lokalu i rodzaje lokali ucz szczanych przez Hiszpanów;

7. Zasady zachowania, normy społeczne i kulturowe w Hiszpanii 

8. Rodzaje sklepów oraz typowe produkty hiszpa skie 

9. Mody hiszpańska;  

10. Telewizja , prasa i muzyka hiszpa ska
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Dokonywanie zakupów. 

Zachowanie w restauracji. 

Rekcje na wypowiedź mówiącego. 

Rozwi zywanie problemów. 

Przewidywanie przyszłości. 

Tworzenie CV i listu motywacyjnego. 

Rozmowa kwalifikacyjna, 

Jak nie popełnić faux pas za granicą? 

Zasady BHP w  miejscu pracy 

Słownictwo zawodowe w branżach: informatycznej, mechatronicznej, elek

samochodowej, geodezyjnej. (5h dla każdego kierunku). 

Przekazywanie danych osobowych. 

Powitania i zwroty grzecznościowe. 

Relacje interpersonalne. 

Jedzenie i produkty żywnościowe. 

Wzmocnienie poczucia własnej wartości  i przygotowanie do umiejętnego poradzenia 

sobie w trudnej psychologicznie sytuacji rozstania z bliskimi  

Doskonaleniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania uczu

emocji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.  

tereotypy i uprzedzenia dotyczące ludzi różnych narodowości. 

Normy zachowa  obowiązujące w miejscach publicznych oraz podczas pracy.

Kształcenie umiejętności komunikacji w sytuacji formalnej prowadzenia rozmowy z 

klientem i pracownikami zakładu. 

Hiszpania w Europie: podstawowe wiadomości geograficzne; 

Zasady poruszania się środkami komunikacji miejskiej; 

Transport publiczny,  ceny biletów i dopłaty; 

Tradycje wi teczne w Hiszpanii;  

Tradycyjne potrawy hiszpańskie; 

Wyj cie do lokalu i rodzaje lokali uczęszczanych przez Hiszpanów;

Zasady zachowania, normy społeczne i kulturowe w Hiszpanii  

Rodzaje sklepów oraz typowe produkty hiszpańskie  

elewizja , prasa i muzyka hiszpańska 
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mechatronicznej, elektrycznej, 

Wzmocnienie poczucia własnej warto ci  i przygotowanie do umiejętnego poradzenia 

nterpersonalnej, rozpoznawania uczuć – 

publicznych oraz podczas pracy. 

komunikacji w sytuacji formalnej prowadzenia rozmowy z 

Wyj cie do lokalu i rodzaje lokali ucz szczanych przez Hiszpanów; 


