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ROZEZNANIE RYNKU – trener na kurs florystyczny  

na dwóch poziomach zaawansowania 

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Sp. z o.o., ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 
Poznań projektu pt. Florystyka szansą na zmianę dla osób młodych! realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie powiatów m. Grudziądz, m. Włocławek, 
grudziądzkiego i włocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego prosimy o przedstawienie w 
ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia wstępnej kalkulacji ceny. 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

1. Przedmiotem rozeznania rynku jest zapewnienie kadry trenerskiej w ramach kursów florystycznych 
na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

2. Przewiduje się zorganizowanie 5 grup szkoleniowych (w tym 3 grupy szkolenia na poziomie 
podstawowym – 120 godzin i  2 grupa szkolenia na poziomie rozszerzonym – 200 godzin) po 12 
uczestników projektu, którzy wezmą udział w projekcie – łącznie 60 uczestników projektu. Zajęcia 
będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Projektodawca 
dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu czasowego oraz prowadzenia zajęć w sobotę. 

3. Zajęcia trwają: kursy florystyczne na poziomie podstawowym i rozszerzonym  – od stycznia 2020 
do grudnia 2020 r. 

Zamówienie będzie realizowane w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu. Dokładne terminy 
realizacji zamówienia uzależnione są od szczegółowego harmonogramu realizacji projektu. 

4. Kursy florystyczne zawierają następującą tematykę z podziałem na ilość godzin: 
 
I. Podstawowy kurs florystyczny- 120h; 3 gr.x12UP (8h/dzien-15 dni) 
1.teoria: zasady kompozycji, materiałoznawstwa, przedłużania trwałości kwiatów wraz 
z przechowalnictwem/ zasady organizacji pracy w kwiaciarni/BHP (20h) 
2. praktyka : florystyka okolicznościowa /bukiety i kompozycje w naczyniach/florystyka 
ślubna/florystyka funeralna/ florystyka komercyjna(100h) 
 

II. Podstawowy rozszerzony kurs florystyczny (przygotowujący do uzyskania tyt. czeladnika)- 
200h; 2 grx12UP (8h/dzien-25dni) 
1.teoria: kompozycje florystyczne, materiałoznawstwo, kulturowe podstawy florystyki, środki 
wyrazu twórczego, rysunek zawodowy, ochrona środowiska, przedsiębiorstwo florystyczne, 
podstawy rachunkowości zawodowej ,podstaw. przepisy prawa pracy, zasady BHP oraz ochrony 
przeciwpożarowej (50h) 
2. praktyka: wykonywanie kompozycji florystycznych: florystyka okolicznościowa(bukiety i 

kompozycje w naczyniach),ślubna, żałobna, sezonowa(150h) 

 
5. Koszty związane z dojazdami, wyżywieniem i noclegami są pokrywane we własnym zakresie 
przez trenera. 

6. Wymagana dokumentacja z prowadzenia kursów: opracowanie materiałów szkoleniowych, 
prowadzenie dziennika zajęć oraz list obecności UP, przeprowadzenie dokumentacji zdjęciowej, 
przeprowadzenie ankiety każdego UP służącej do oceny przeprowadzonych zajęć, sporządzenie 
protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadania, liczbę oraz ewidencję godzin w danym 
miesiącu kalendarzowym poświęconym na wykonanie zadania w projekcie. 
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II. Termin wykonania zadania: I.2020 – XII.2020 

III. Miejsce przeprowadzenia zajęć: na terenie obszaru realizacji projektu - województwo kujawsko-
pomorskie na terenie powiatów m. Grudziądz, m. Włocławek, grudziądzkiego i włocławskiego. 

IV. Wykonawcą może być osoba, która:  

• Uzyskała w polskiej uczelni dyplom magisterski lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane 
za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej lub posiada udokumentowane kwalifikacje 
uprawniające prowadzenia zajęć w zakresie florystyki 

• Posiada wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu florystyki  – 
weryfikacja CV; 

• Posiada udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie w pracy 

Ponadto:  1) osoba wykonująca zadanie nie może być jednocześnie zatrudniona w instytucji 
uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba że 
nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie; 2) osoba wykonująca zadania w 
projekcie może pełnić swoje obowiązki, gdy obciążenie z tego wynikające nie wyklucza 
możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie 
3) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w 
tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin 
miesięcznie 4) nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników 
partnerów beneficjenta i odwrotnie. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie 
zobowiązany do podpisania ww. oświadczeń. 

Z Wykonawcą zadania zostanie zawarta umowa cywilnoprawna. 

IV. Forma, miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę (Załącznik nr 1) należy złożyć/wysłać w formie pisemnej z opisem – „rozeznanie rynku – 
trener” w siedzibie Beneficjenta – Polska Szkoła Florystyczna Sp. z o.o., ul. St. Pawłowskiego 6, 60-
681 Poznań lub elektronicznej na adres e-mail projekty@psf.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
24.12.2019 r. (decyduje data wpływu). Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez 
Wykonawcę. 

Do oferty należy dołączyć CV trenerskiej oraz dokumenty potwierdzające  wykształcenie/zdobyte 
kwalifikacje/posiadane doświadczenie. 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na wybrane elementy z zakresu tematyki 
obejmującej kursy florystyczne na obu poziom zaawansowania. 

VI. Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania i nie 
stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
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