ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO DLA
UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE Z DNIA 06.11.2018R.
Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie jako realizator projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą
przyszłości” nr UDA-RPSL.11.02.02-24-07FA/17-00 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie
doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.
I. Dane zamawiającego:
Powiat Wodzisławski/Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
Ul. Władysława Orkana 23
44-310 Radlin

II. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze zamówienie przeprowadzone jest w trybie Rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa
Rozwoju - rozdział 6.5.1.
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, Działanie: 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego
rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa
zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego).

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjnozawodowego dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie w latach szkolnych: 2018/2019,
2019/2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje 660 godzin (1h = 60 minut) usług prowadzenia zajęć
z doradztwa edukacyjno-zawodowego z podziałem na lata szkolne:
- w roku szkolnym 2018/2019 – 47 uczniów x 11 godzin = 517 godzin
- w roku szkolnym 2019/2020 – 13 uczniów x 11 godzin = 143 godziny

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług prowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjnozawodowego w postaci konsultacji indywidualnych, warsztatów, wykładów oraz ćwiczeń,
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skierowanych dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie, uczestników projektu pn.
„Innowacyjne nauczanie potrzeba przyszłości”.
Usługa prowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego obejmuje w szczególności:
1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)

Prowadzenie indywidualnych konsultacji z uczestnikami projektu, w zakresie informacji
i poradnictwa zawodowego, związanych z planowaniem ścieżki kariery zawodowej. Każdy
z uczniów powinien odbyć 11 godzin zajęć z zakresu doradztwa indywidualnego, podczas których
zostanie stworzona m.in. ścieżka rozwoju ucznia;
Prowadzenie warsztatów z doradcą zawodowym w formie zajęć aktywizujących, mających
na celu świadome planowanie ścieżki kariery zawodowej;
Prowadzenie zajęć dla uczniów z wykorzystaniem m.in. ankiet, testów, prelekcji;
Udzielanie porad związanych z podejmowaniem decyzji zawodowych w zakresie wyboru
zawodu, typu szkół, kierunku dalszego kształcenia lub szkolenia zawodowego oraz przyszłego
miejsca pracy;
Wykorzystanie testów przydatności zawodowej, badanie predyspozycji zawodowych uczniów,
określanie możliwości rozwoju zawodowego poszczególnym uczniom i wzmocnienie
ich atrakcyjności na rynku pracy;
Przekazywanie uczniom wiedzy i informacji o zawodach, możliwościach zdobycia kwalifikacji
zawodowych oraz sytuacji na rynku pracy;
Kreowanie postaw aktywnych oraz nauczanie nawyków nieustannego planowania przyszłości;
Stosowanie właściwych metod, narzędzi, programów i technik z obszaru poradnictwa
zawodowego, w celu sporządzenia dokumentów aplikacyjnych (podania o pracę, CV, listu
motywacyjnego) oraz przygotowania do rozmowy o pracę, autoprezentacji w kontaktach
z pracodawcą;
Zastosowanie aktywnych metod poszukiwania pracy, wykorzystanie Internetu
w poszukiwaniu aktualnych ofert pracy, kształtowanie nawyku korzystania z różnych źródeł
informacji, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;
Kształtowanie umiejętności analizy sytuacji, oceny i podejmowania ryzyka w wyborze ścieżki
kształcenia i przyszłej pracy;
Zachęcanie uczniów do korzystania z usług doradztwa edukacyjno-zawodowego;
Przygotowywanie materiałów na zajęcia (typu prezentacje, ćwiczenia, testy)
oraz prowadzenie dokumentacji, w tym: Karty Indywidualnej Ucznia - Uczestnika Projektu (KIU),
Wykazu ilości zrealizowanych godzin i dziennika przekazanego przez Zamawiającego;
W razie potrzeby współpracę z rodzicami uczniów;
Wykonywanie innych zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
nie wymienionych powyżej, a zleconych przez Zamawiającego.

IV. Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zapewni uczniom materiały wykorzystywane przy realizacji prowadzonych zajęć
w szczególności: wzór CV, listu motywacyjnego, testy zawodowe, indywidualny plan działania –
kartę indywidualną ucznia (KIU), formularz ilustrujący profil zawodowy oraz inne materiały
dydaktyczne.
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2. Koszt zakupu, wydruku, kserokopii i przygotowania materiałów zostaje po stronie Wykonawcy.
Wykonawca pokrywa także koszty dojazdu doradcy zawodowego na zajęcia do Branżowej Szkoły
I stopnia w Radlinie oraz wszelkie inne koszty związane z świadczeniem usługi.
3. Do przeprowadzenia usługi prowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego Zamawiający
udostępni bezpłatnie pracownie, znajdujące się w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie.
4. Prowadzenie zajęć edukacyjno-zawodowych (doradztwa indywidualnego) dla uczniów Branżowej
Szkoły I stopnia w Radlinie, biorących udział w projekcie pn. „Innowacyjne nauczanie potrzebą
przyszłości” w terminach i godzinach uwzględniających organizację pracy szkoły, w tym plan zajęć,
według harmonogramu ustalonego w porozumieniu z uczniem-uczestnikiem projektu
i Zamawiającym.
5. Terminy i godziny zajęć doradztwa indywidualnego powinny być dostosowane do każdego
uczestnika projektu.
6. Przygotowanie harmonogramu działalności doradców edukacyjno-zawodowych - w rozbiciu na lata
szkolne: 2018/2019, 2019/2020 w terminie do 5 dni kalendarzowych od przekazania przez
Zamawiającego imiennej listy uczestników projektu.
7. Pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach w harmonogramie
zajęć, o którym mowa w pkt 7, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku zmian
harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego,
który akceptuje bądź dokonuje zmian w przedstawionym harmonogramie. W przypadkach
odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – informowania o odwołaniu zajęć
najpóźniej w momencie zaistnienia okoliczności. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksowania
umowy.
8. Poinformowanie Zamawiającego w przypadku konieczności zmiany ilości godzin doradztwa
edukacyjno-zawodowego w danym roku szkolnym. Zmianie nie może ulec w przeciągu 2 lat
szkolnych łączna ilość godzin indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zmiana
wymaga niezwłocznego poinformowania na piśmie oraz zgody Zamawiającego. Powyższa zmiana
nie wymaga aneksowania umowy.
9. Współpraca z koordynatorem projektu pn. Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości z ramienia
Powiatu.
10. Współdziałanie z Dyrektorem Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie w zakresie spraw mających
wpływ na rytm pracy szkoły w związku z prowadzonymi w szkole zajęciami z doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
11. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej – karty indywidualnej ucznia (KIU), która powstanie
podczas zajęć indywidualnych. Wszystkie oryginały dokumentów (m.in. KIU, testów, CV
wypełnionych przez ucznia) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 5 dni kalendarzowych po
zakończonym miesiącu pracy oraz odbyciu zajęć (11 godzin) w ramach doradztwa indywidualnego.
12. Prowadzenie dziennika pracy doradcy edukacyjno-zawodowego.
13. Przekazanie Zamawiającemu oryginału dziennika pracy doradcy edukacyjno-zawodowego,
wszystkich oryginałów dokumentów zebranych podczas prowadzenia zajęć z doradztwa
edukacyjno-zawodowego, wszelkich danych osobowych oraz wykazu osób realizujących
przedmiotu zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych po zakończeniu realizacji
przedmiotu zamówienia.
14. Prowadzenie i terminowe wypełnianie wszystkich wymaganych dokumentów projektowych.
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15. Poinformowanie Zamawiającego o ewentualnej zmianie prowadzącego zajęcia. Zmiana ta
wymaga zgody Zamawiającego i aneksowania umowy.
16. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zaistniałym problemom w trakcie realizacji usługi
oraz informowanie o tym Zamawiającego;
17. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, korzystających z usług doradztwa edukacyjnozawodowego, w ramach prowadzonych zajęć.
18. Dbałość o stan nieodpłatnie udostępnionych przez Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia
w Radlinie, w której prowadzone są zajęcia pracowni, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń
wykorzystywanych w trakcie realizacji usług doradztwa edukacyjno-zawodowego;
19. Przestrzeganie wytycznych dotyczących oznaczenia Projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
20. Przestrzeganie równości szans kobiet i mężczyzn.
21. W terminie do 3 dnia po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym, w którym odbyły się
zajęcia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę/rachunek, wykaz ilości zrealizowanych
godzin oraz kserokopię dziennika pracy doradcy za rozliczany okres.
22. Doradca zawodowy prowadzący zajęcia z uczniami – uczestnikami projektu pn. Innowacyjne
nauczanie potrzebą przyszłości musi posiadać wykształcenie kierunkowe lub legitymować się
minimum 2 –letnim doświadczeniem zawodowym.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad informacji i promocji, zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
a w szczególności do umieszczania na materiałach z zakresu doradztwa zawodowego (m.in. testach,
ankietach) - obowiązującego logotypu Fundusze Europejskie Program Regionalny, logotypu
Rzeczpospolita Polska, logotypu Śląskie oraz logotypu Unii Europejskiej (z wyrażeniem UNIA
EUROPEJSKA Europejski Fundusz Społeczny, których wzory zostaną udostępnione przez
Zamawiającego, a także informacji o współfinansowaniu zamówienia przez Unię Europejską poprzez
zapis - Projekt „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - na dole dokumentów.
Oznaczenie wyżej wymienionych materiałów może mieć formę dowolnie wybraną przez Wykonawcę
(np. naklejki, nadruki).
W miejscu prowadzenia zajęć Wykonawca powinien umieścić informację, że zajęcia te są realizowane
w ramach Projektu pn. Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wzór opisu sal zostanie udostępniony przez
Zamawiającego.

V. Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. W dniu podpisania umowy przekazanie Wykonawcy:
a) wzoru karty indywidualnej ucznia – KIU,
b) wzoru opisu pomieszczeń, w których będą odbywać się zajęcia,
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c) wzoru dziennika pracy doradcy,
d) kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej,
e) listy uczniów zakwalifikowanych do doradztwa edukacyjno-zawodowego.
2. Sporządzenie na podstawie dziennika pracy doradcy oraz wykazu ilości zrealizowanych godzin,
protokołu częściowego z wykonania usługi, który jest podstawą do zapłaty za fakturę/rachunek
częściowy za wykonanie usługi.
3. W terminie do 5 dni kalendarzowych po zakończeniu realizacji usługi oraz zdaniu wszystkich
oryginałów dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, sporządzenie
protokołu końcowego, który zostanie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

VI. Nomenklatura wg CPV
80.00.00.00-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe (kategoria ogólna)
85.31.23.20-8 – Usługi doradztwa

VII. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 31.08.2020 roku.
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