Rozeznanie cenowe
na opracowanie opinii eksperta branżowego dla zawodu technik księgarstwa w ramach projektu
POWR.02.15.00-00-2021/20 „Praktyka czyni mistrza-staże uczniowskie w branży handlowej”

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 KC.
Rozeznanie jest ogłaszane w celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia.
Zamawiającym jest Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula.
Poniżej wskazano zakres czynności, przewidziany dla Eksperta branżowego dla zawodu technik
księgarstwa.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dzieła polegającego na:
Opracowaniu opinii eksperta branżowego dla modelu programu dla zawodu technik księgarstwa w
ramach realizacji projektu „Praktyka czyni mistrza-staże uczniowskie w branży handlowej” (Nr
projektu POWR.02.15.00-00-2021/20) z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
1. Opinia ma zawierać uwagi wszystkich zainteresowanych stron biorących udział w projekcie
dotyczące:
- wskazanie kluczowych informacji i określenie potrzeb branży handlowej związanej z realizacją
praktycznej nauki zawodu, w szczególności w formie stażu uczniowskiego
- rekomendacje wskazujące obszary współpracy szkoły z pracodawcą, które wymagają wsparcia
i doskonalenia w zakresie kształcenia praktycznego
- proponowane rozwiązania organizacyjne dotyczące realizacji praktycznej nauki zawodu w
odniesieniu do stażu uczniowskiego wraz z zasadami zapewniania jakości,
- propozycja angażowania nauczycieli w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu,
- rekomendacje do zmian w prawie oświatowym w oparciu o uwagi i wnioski pochodzące z
pilotażu programu praktycznej nauki zawodu.
2. Opinia eksperta branżowego powinna zawierać około 33 stron.
Wykonawca otrzyma do zapoznania się dokumentację wytworzoną podczas realizacji pilotażowego
stażu uczniowskiego.
4. Termin realizacji uzależniony jest od terminu skompletowania dokumentacji stażowej.
5. Formularz wyceny ważny jest przez 120 dni.
Wypełniony formularz (załącznik 1) należy przesłać w terminie do 18/05/2022 r., do godziny 23.59
w formie pisemnej, na adres poczty elektronicznej d.kula@crk.edu.pl lub złożyć osobiście (lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej), w siedzibie Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula, ul.
Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew. Dopuszcza się również złożenie oferty poprzez kontakt telefoniczny na
nr telefonu 796-956-374.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ WYCENY
Wycena kwoty brutto opracowania dzieła jakim jest Opinia eksperta branżowego dla zawodu technik
księgarstwa w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza – staże uczniowskie w branży handlowej”,
POWR.02.15.00-00-2021/20, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do
potrzeb zmieniającej się gospodarki, zgodnie ze wskazanym w opisie zakresem zadań.
Dane Oferenta:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:

Nazwa instytucji:

Adres mailowy:

Telefon kontaktowy:

W nawiązaniu do Państwa prośby o wycenę stawki za realizację usługi związanej z opracowaniem opinii
eksperta branżowego dla zawodu technik księgarstwa w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza-staże
uczniowskie w branży handlowej” nr POWR.02.15.00-00-2021/20 Działanie: 2.15 Kształcenie i
szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki informuję, iż szacowana
przeze mnie kwota brutto za realizację przedmiotu oferty wynosi:

Lp.

Przedmiot wyceny

Całkowita stawka godzinowa brutto wraz ze
składkami pracodawcy na opracowanie 1 opinii
eksperta branżowego
…………………………………………………………………………. zł

1.

Wynagrodzenie Eksperta branżowego
Słownie: …………………………………………………………... zł

Szacuje się, że 1 str. wymaga ok. 1 godziny pracy autora.

……….., dnia …………………………………………

POWR.02.15.00-00-2021/20
Praktyka czyni mistrza-staże uczniowskie
w branży handlowej

…….………………………………………….
podpis
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