
Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr 3/2021 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem rozeznania rynku jest organizacja szkoleń e-learningowych w ramach organizacji operacji pn. 

„Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line” z podziałem na poszczególne zadania. 

 

Termin realizacji: 15.07.2021 - 31.10.2021r. 

 

Szczegółowe terminy realizacji zadań zostaną ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 

Szkolenia będą organizowane zarówno w dni robocze, jak i wolne od pracy. Dokładne terminy zostaną ustalone z 

Wykonawcą po zawarciu umowy.  

 

Miejsce realizacji: 3 województwa: mazowieckie, łódzkie, śląskie. 

 

Grupa docelowa to (kryteria obligatoryjne spełniane łącznie): 

- osoby w wieku powyżej 18 lat, 

- zamieszkujące na terenach wiejskich 3 województw: mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego (zgodnie z rozumieniem 

przepisów Kodeksu Cywilnego). 

Grupę docelową stanowić będzie 200 osób, w tym 80osób z woj. mazowieckiego, oraz po 60osób z woj. śląskiego  

i łódzkiego. 

Każda z 200 osób będzie miała możliwość wzięcia udziału w 1 szkoleniu on-line, w ramach jednego z 3 tematów 

wymienionych poniżej: 

 

 

Ramowy program szkoleń:  
 

Temat 1. Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich. 

Liczebność uczestników: 65 osób. 

Forma szkoleń: e-learningowe. 

Czas trwania szkolenia: max 30 dni (czas w którym uczestnik musi ukończyć szkolenie, po tym czasie dostęp do 

szkolenia wygaśnie) 

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: zaświadczenie. 

Potwierdzenie zdania egzaminu: certyfikat. 

Dokumenty wygenerowane automatycznie za pośrednictwem platformy e-learningowej. 

 

Program szkolenia Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich: 

1. Moduł - Zasady funkcjonowania sprzedaży bezpośredniej; 

2. Moduł - Sprzedaż bezpośrednia w odniesieniu do pasieki i działów specjalnych produkcji rolnej; 

3. Moduł - Wymagania stawiane pasiekom w odniesieniu do pracowni pszczelarskiej i warunków lokalowych; 

4. Moduł - Porady prawne w odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej w pasiekach; 

5. Moduł - Aspekty finansowe prowadzenia sprzedaży bezpośredniej; 

6. Moduł - Wsparcie tematyczne oraz finansowe dla uczestników działania sprzedaż bezpośrednia pasiek w ramach 

KOWR, ARiMR i innych funduszy europejskich; 

7. Moduł - Zalety i wady sprzedaży bezpośredniej 

 

Temat 2. Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich. 

Liczebność uczestników: 65 osób. 

Forma szkoleń: e-learningowe. 

Czas trwania szkolenia: max 30 dni (czas w którym uczestnik musi ukończyć szkolenie, po tym czasie dostęp do 

szkolenia wygaśnie) 

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: zaświadczenie. 

Potwierdzenie zdania egzaminu: certyfikat. 

Dokumenty wygenerowane automatycznie za pośrednictwem platformy e-learningowej. 

 

Program szkolenia Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich: 

1. Moduł – Zasady funkcjonowanie rolniczego handlu detalicznego; 

2. Moduł – Rolniczy handel detaliczny w odniesieniu do pasieki i działów specjalnych produkcji rolnej; 

3. Moduł – Wymagania stawiane pasiekom w odniesieniu do pracowni pszczelarskiej i warun-ków lokalowych; 

4. Moduł – Porady prawne w odniesieniu do rolniczego handlu detalicznego; 



5. Moduł – Aspekty finansowe prowadzenia rolniczego handlu detalicznego; 

6. Moduł – Wsparcie tematyczne oraz finansowe dla uczestników działania rolniczy handel detaliczny pasiek  

w ramach KOWR, ARiMR i innych funduszy europejskich; 

7. Moduł - Zalety i wady rolniczego handlu detalicznego 

 

Temat 3. Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa. 

Liczebność uczestników: 70 osób. 

Forma szkoleń: e-learningowe. 

Czas trwania szkolenia: max 30 dni (czas w którym uczestnik musi ukończyć szkolenie, po tym czasie dostęp do 

szkolenia wygaśnie) 

Potwierdzenie ukończenia szkolenia: zaświadczenie. 

Potwierdzenie zdania egzaminu: certyfikat. 

Dokumenty wygenerowane automatycznie za pośrednictwem platformy e-learningowej. 

 

Program szkolenia Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa: 

1. Moduł - Powiększenie pasiek w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej 

2. Moduł - Wychów matek Robienie odkładów pszczelich na własne potrzeby; 

3. Moduł – Wykorzystanie nowych technologii w ulach – elektronika, automatyka, sensoryka; 

4. Moduł – Higiena i nowe technologie w pracowniach pasiecznych jako standaryzacja kulturowa i branżowa. 

 

 

Podział zadań do realizacji: 
Zadanie 1: Zapewnienie co najmniej 3 ekspertów z zakresu pszczelarstwa, którzy dokonają opracowania 

merytorycznego tematyki szkoleń: 

a) Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich 

b) Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich 

c) Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa 

 

Zadanie 2: W skład zadania wchodzą poszczególne elementy do realizacji: 

a) opłata za szkolenie e-learningowe 

b) koszt usług pocztowych, wysyłka zaświadczeń do uczestników 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

W skład zadania wchodzą poszczególne elementy do realizacji: 

Wykonawca zapewni co najmniej 3 ekspertów, którzy dokonają opracowania merytorycznego tematyki szkoleń, 

zgodnie z ramowym programem szkoleń, oraz przygotuje test egzaminacyjny z tematyki każdego szkolenia.  

Forma umowy: umowa o dzieło (umowa zlecenia) z przekazaniem praw autorskich 

Ilość zatrudnionych ekspertów: 3 osoby 

Czas trwania umowy: 20 dni (po 50h pracy każdy z ekspertów) 

Wymagania: 

- posiadanie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia pasieki pszczelej, oraz sposobów 

sprzedaży produktów pszczelich, 

- posiadanie własnej pasieki pszczelej, 

- wykształcenie min średnie (niekoniecznie kierunkowe), 

- udokumentowane dokształcanie się z zakresu pszczelarstwa, w tym posiadanie technika pszczelarstwa lub mistrza 

pszczelarstwa, 

- min 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu pasieki pszczelej. 

Zakres czynności: opracowanie merytoryczne tematyki szkoleń: 

a) Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich wraz z testem egzaminacyjnym (min 15 pytań) 

b) Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich wraz z testem egzaminacyjnym (min 15 pytań) 

c) Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa wraz z testem egzaminacyjnym (min 15 pytań) 

 

 

Zadanie 2 

W skład zadania wchodzą poszczególne elementy do realizacji: 

a) opłata za szkolenie e-learningowe 



Wykonawca zapewni dostęp do platformy e-learningowej, która będzie stanowiła jego własność, bądź będzie ją 

wynajmował na czas wykonywania usługi. 

Platforma szkoleniowa, za pośrednictwem której każdy z uczestników będzie miał możliwość uczestnictwa  

w szkoleniu, będzie posiadała szkolenia w formie on-line. Opracowanie graficzne modułów w ramach tematu leży po 

stronie firmy, która udostępnia platformę szkoleniową. Partner KSOW otrzyma treść wszystkich szkoleń do 

weryfikacji przed ich upublicznieniem na platformie dla uczestników. 

Platforma szkoleniowa i firma, która ją prowadzi, musi mieć możliwość potwierdzenia posianej wiedzy  

za pośrednictwem egzaminu, który po pozytywnym wyniku, potwierdzi kompetencje pszczelarskie.  

Platforma szkoleniowa:  

- musi mieć możliwość generowania/wykorzystywania kodów, za pomocą których konkretni uczestnicy będą 

zwolnieni z opłaty za szkolenie i egzamin, bądź odblokowania danego szkolenia i egzaminu dla konkretnego 

uczestnika bez wnoszenia opłaty 

- musi mieć możliwość nadania osobnej numeracji certyfikacji potwierdzającej uzyskane kompetencje pszczelarskie 

- musi mieć możliwość generowania i wydruku raportów, potwierdzających ilość osób jakie przystąpiły do szkoleń, 

ich ukończenia 

- musi mieć wydruk potwierdzenia rejestracji danego uczestnika, by potwierdzić dane zgodne ze zgłoszeniem  

tj. formularzem zgłoszeniowym 

 

b) koszt usług pocztowych, wysyłka zaświadczeń do uczestników 

200 znaczków na list pocztowy zwykły, bez potwierdzenia 

Każdy z listów będzie zawierał zaświadczenie dla uczestnika, potwierdzające wzięcie udziału w szkoleniu, plus 

ewentualny certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje pszczelarskie po zdanych egzaminie. 

 


