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ROZEZNANIE RYNKU NR 1/R/POWR.02.15-39/2022 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula w ramach realizacji projektu ,,Praktyczna nauka 

zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży teleinformatycznej” Nr projektu 

POWR.02.15.00-00-2039/20 poszukuję osób kwalifikujących się na opracowanie raportów z przebiegu 

pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu oraz zasad zapewniania jakości 

kształcenia praktycznego i narzędzi ich weryfikacji dla zawodu technik teleinformatyk, technik 

telekomunikacji, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa ,,Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji’’. Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się ̨

gospodarki.  

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie 

rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (PNZ) 

poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w 

przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów 

praktycznej nauki zawodów dla 3 zawodów w branży teleinformatycznej. 

I. Obowiązki Wykonawcy: 

Wykonawca zobowiąże się do opracowania raportów  z przebiegu pilotażu modelowego programu 

realizacji praktycznej nauki zawodu oraz zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego i narzędzi 

ich weryfikacji w terminie do 31.10.2022.  

Poszczególny raport ma zawierać uwagi wszystkich zainteresowanych stron biorących udział w 

projekcie dotyczące: 

- adekwatności treści nauczania dla zawodów do realizacji w rzeczywistych warunkach pracy, 

- rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji pnz dotyczące stażu uczniowskiego, 

- sposobu zaangażowania nauczycieli w realizację pnz, 

- funkcjonowania narzędzi ułatwiających monitorowania jakości kształcenia praktycznego, w tym stażu 

uczniowskiego 

-oceny przebiegu stażu 

-poziomu nabytych kompetencji/umiejętności  

Każdy raport zostanie opracowany na podstawie przebiegu pilotażu stażysty biorącego udział w 

projekcie. Raport powinien zawierać około 10 stron. Jeden autor może opracować maksymalnie 4 

raporty. Przewiduję się utworzenie 38 raportów z przebiegu pilotażu stażu.  
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W związku z powyższym opisem prosimy o wycenę kosztów realizacji usługi.  

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1) Wykonawca musi posiadać jedno z następujących wymagań: 

a)      min.6 miesięczne doświadczenie w kształceniu w zawodzie, na którym odbywa się staż  

           lub 

b)     min.12 miesięczne doświadczenie w kształceniu w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest 

staż.  

2) Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub został określony przez IZ PO; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia w formularzu oferty. 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę na opracowanie raportów należy: 

a) Złożyć osobiście lub wysłać pocztą w biurze projektu, tj: 

Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula 

ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew lub 

b) Wysłać pocztą elektroniczną na adres: d.kula@crk.edu.pl 

2. Złożenie oferty w formie pisemnej polega na wypełnieniu załączonego Formularza oferty  

i przesłaniu/dostarczeniu do miejsca składania ofert lub na podany adres e-mail. 

3. Oferta musi być złożona do 28.03.2022 r. do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

4. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen rynkowych na usługę. 

Realizowane jest w celu wyłonienia autorów spełniającego wymogi określone w II pkt. 1) oznaczone 

literą a), lub  autorów spełniającego wymogi określone w II pkt 1) oznaczone literą b). według kryterium 

najniższej ceny. O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje pisemnie lub meilowo.  

5. Formularz oferty ważny jest przez 180 dni.  

 

 


