DZIAŁ II SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień do wystawienia certyfikatów
dla uczestników szkolenia.
CZĘŚĆ I
PRZEPROWADZENIE CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA Z MEZOTERAPII FRAKCYJNEJ
1. ZAKRES USŁUGI
a) Opracowanie programu i harmonogramu spotkań.
b) Zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz produktów dla każdego uczestnika
niezbędnych do realizacji ww. szkolenia.
c) Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z Mezoterapii frakcyjnej dla 1 grupy
studentów kierunku Kosmetologia dotyczącego nabycia umiejętności w zakresie
wykonywania zabiegów niwelujących mikroblizny, objawów starzenia skóry, rozstępów,
wspomagania terapii antycellulitowej z wykorzystaniem rollera i dermapena.
d) Przeprowadzenie egzaminu końcowego.
e) Wydanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji zawodowych w zakresie
Mezoterapii frakcyjnej.
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 15.06.2019 r.
Wykonawca winien powyższy zakres zrealizować w ciągu 15 godzin lekcyjnych/1 szkolenie
Szacunkowa ilość spotkań w ramach jednego szkolenia: około 3-5 (3 x 5 godz. lub 5 x 3 godz.).
Ilość uczestników: 1 grupa (14 osób).
Miejsce realizacji: PWSZ w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt i preparaty dla uczestników niezbędne do
przeprowadzenia szkolenia w zakresie Mezoterapii frakcyjnej.
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów lub kursów w
zakresie kosmetologii.
CZĘŚĆ II
PRZEPROWADZENIE CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA Z KARBOKSYTERAPII.
1. ZAKRES USŁUGI
a) Opracowanie programu i harmonogramu spotkań.
b) Zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz produktów dla każdego uczestnika
niezbędne do realizacji ww. szkolenia.
c) Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z Karboksyterapii dla 2 grup studentów
kierunku Kosmetologia dotyczącego nabycia umiejętności w zakresie praktycznych
aspektów iniekcji CO2 na okolice twarzy, szyi i dekoltu, zabiegi odmładzające z

wykorzystaniem CO2 na twarz, szyję, dekolt, ręce, skórę głowy, uda oraz inne części
ciała.
d) Przeprowadzenie egzaminu końcowego.
e) Wydanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji zawodowych w zakresie
Karboksyterapii.
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 15.06.2019 r.
Wykonawca winien powyższy zakres zrealizować w ciągu 15 godzin lekcyjnych/1 szkolenie tj. 30
godz. lekcyjnych/2 szkolenia.
Szacunkowa ilość spotkań w ramach jednego szkolenia: około 3-5 (3 x 5 godz. lub 5 x 3 godz.).
Ilość uczestników: 2 grupy po 14 osób/grupę.
Miejsce realizacji: PWSZ w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt i preparaty dla uczestników niezbędne do
przeprowadzenia szkolenia w zakresie Karboksyterapii.
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów lub kursów w
zakresie kosmetologii.

