
 
Projekt POWR.02.15.00-00-2046/20 “Program staży uczniowskich dla zawodów branży mechanicznej (MEC)  

realizowany w warunkach nowoczesnych procesów technologicznych" 

 

 

Radom, dnia 14.09.2022 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 
 

na świadczenie usługi Autora weryfikacji programu staży uczniowskich po 
przeprowadzonym pilotażu dla zawodów: 

Technik mechanik 311 504 

Operator obrabiarek skrawających 722 307 

w ramach projektu nr POWR.02.15.00-00-2046/20 “Program staży uczniowskich dla 
zawodów branży mechanicznej (MEC) realizowany w warunkach nowoczesnych procesów 

technologicznych". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie 
zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”.  

W ramach pełnienia funkcji Autora weryfikacji programu staży uczniowskich po 
przeprowadzonym pilotażu, Autor będzie zobowiązany do: 

1) Zapoznania się z opracowanym programem stażu uczniowskiego dla wybranego 
zawodu oraz załącznikami do programu, ze szczególnym uwzględnieniem: 

• założeń ogólnych zawierających informacje o stażach uczniowskich 
realizowanych w środowisku pracy, celach stażu; 

• założeń organizacyjnych (liczba godzin przewidzianych na realizację programu 
stażu uczniowskiego, minimalne wyposażenie stanowisk pracy, wymagania dla 
opiekunów staży w przedsiębiorstwie, wymagania wobec uczniów realizujących 
program stażu, propozycje dokumentów stażu); 

2) Zapoznania się z wynikami ewaluacji pilotażowych staży w wybranym zawodzie; 
3) Przygotowania wstępnej opinii dot. weryfikacji programu w kwestiach 

merytorycznych i organizacyjnych. 
4) Stałego kontaktu (w trybie stacjonarnym i/lub na odległość) z ekspertem 

merytorycznym, wskazanymi autorami programu dla danego zawodu 
i uzgodnienie ostatecznej wersji zapisów w proponowanym zakresie. 

5) Przygotowania zweryfikowanego programu stażu wraz z załącznikami; Program 
musi być opracowany zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu 
(Dz.U. z 2019 poz. 391), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów 

http://www.ee.pw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/zaproszenie-do-sk%C5%82adania-ofert.docx
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szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 0082) oraz europejską i polskimi 
ramami jakości staży i praktyk. 

6) W ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia, przeniesienia na rzecz 
Zamawiającego wyłącznych autorskich praw majątkowych do wszelkich 
materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”), na polach eksploatacji 
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U.2017. 880 tj. z późn. zm), a w szczególności: 

Zamówienie powinno być wykonane w terminie od 10.10.2022 do 24.10. 2022 roku. 

Składana oferta powinna dotyczyć tylko jednego z wymienionych w zapytaniu 
zawodów. 

Maksymalne wynagrodzenie brutto Autora weryfikacji programu staży 
uczniowskich po przeprowadzonym pilotażu (dla 1 zawodu): 4000,00 zł.  

Warunki zmiany umowy 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 

1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy; 

2) wykonanie umowy nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych 
od Wykonawcy, w tym w przypadku braku możliwości realizacji umowy 
w pierwotnym terminie z powodu siły wyższej w postaci ograniczeń 
spowodowanych występowaniem koronawirusa COVID-19. 

Ofertę cenową (skan z podpisem) proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: 
dorota.koprowska@itee.lukasiewicz.gov.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego 
w Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 
(26-600), ul. K. Pułaskiego 6/10, pok. 303B (w godz. 7.30-15.30) 
do dnia 03 października 2022 r.  

Zamawiający wybierze po jednym ekspercie do każdego zawodu z najniższą ceną 
ofertową. W przypadku dwóch ofert z taką samą ceną dla danego zawodu, za 
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który skutecznie potwierdzi 
większe doświadczenie zawodowe w tym: wykształcenie wyższe techniczne, 
doświadczenie w opracowywaniu programów nauczania dla zawodu, programów 
staży/praktyk zawodowych, podstaw programowych kształcenia w zawodzie, 
programy kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym np. kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych, znajomości efektów uczenia się. Dodatkowo znajomość potrzeb rynku 
pracy w zakresie zawodów wchodzących w skład branży mechanicznej, znajomość z 
zakresu zasad i metod organizacji praktyk zawodowych lub staży u pracodawców. przy 
czym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże udział w 
co najmniej jednym przedsięwzięciu z podanego zakresu.  

mailto:dorota.koprowska@itee.lukasiewicz.gov.pl
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Załącznik nr 1 
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - 
Instytut Technologii Eksploatacji  
Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania 
Innowacjami 
26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10 
 
Dorota Koprowska - Grupa Badawcza Rozwoju Edukacji 
Zawodowej (dorota.koprowska@itee.lukasiewicz.gov.pl ) 

 

OFERTA CENOWA 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia ……………..., dotyczące świadczenia 
usługi Autora weryfikacji programu staży uczniowskich po przeprowadzonym pilotażu 
przedkładam swoją ofertę cenową dla zawodu/zawodów: 
 

Nazwa zawodu Cena brutto za usługę 

*proszę wpisać cenę tylko dla zawodu/ zawodów, dla których składana jest oferta 

Technik mechanik 311504  

Operator obrabiarek skrawających 722307  

 

Podana cena obejmuje wszystkie koszty, które mogą powstać w związku z realizacją 
zamówienia.  
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 
 
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014–2020, Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji”, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb 
zmieniającej się gospodarki”, projekt nr POWR.02.15.00-00-2046/20 pod nazwą "Program 
staży uczniowskich dla zawodów branży mechanicznej (MEC) realizowany w warunkach 
nowoczesnych procesów technologicznych". 
 

Dane kontaktowe osoby składającej ofertę 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Adres              ..................................................................................................... 

Nr telefonu      ..................................................................................................... 

Nr PESEL       ..................................................................................................... 

Adres e-mail do prowadzenia korespondencji elektronicznej ............................. 

Data, podpis  ………………………………………………….  

mailto:dorota.koprowska@itee.lukasiewicz.gov.pl
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Informacje o osobie, która będzie wykonywać usługę oraz jej kwalifikacjach 

i doświadczeniu:  

Nazwisko i imię:  ………………………………………………. 

Aktualne miejsce pracy (nazwa i adres, 

stanowisko/funkcja) 

……………………………….……………….. 

………………………………………………… 

Wykształcenie: 

− rodzaj (wpisać wyższe) 

− nazwa uczelni/szkoły 

− uzyskany tytuł / stopień naukowy / 

kwalifikacje (jeżeli dotyczy) 

 

Doświadczenie w opracowaniu, 

programów nauczania, programów staży 

praktyk zawodowych, programów 

kształcenia praktycznego lub szkolenia 

zawodowego, programów dla 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

1. W zawodzie: ………………….. 
(krótki opis wykonanych działań/prac) 
…………………………..……………………. 
 

Doświadczenie zawodowe - znajomość 

potrzeb rynku pracy, realizacja zamówień 

/projektów związanych z 

zawodoznawstwem, rynkiem pracy, 

edukacją zawodową stażami, praktykami 

zawodowymi. 

Wykaz (krótki opis) wykonywanych 

zamówień/projektów 

1.  

2. itd. 

Osoba realizująca usługę jest osobą 

niepełnosprawną* 

 TAK 

 NIE                                    * Zaznaczyć 

właściwy kwadrat 
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Oświadczenia wykonawcy. 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zaproszenia do składania ofert, nie wnoszę 
do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania 
oferty. 

2. Oświadczam, że wykonam zamówienie w terminie nie późniejszym niż wskazany 
w Zaproszeniu do składania ofert, 

3. Składając ofertę akceptuję postanowienia Zaproszenia do składania ofert, dotyczące 
przetwarzania danych osobowych. 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu 

 

Inne informacje wykonawcy:  

 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Miejscowość, data       (imię i nazwisko) 
 

podpis składającego ofertę  

 

 


