
 
 

Zaproszenie do składania ofert 

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI AUTORA MODELOWEGO PROGRAMU STAŻU 
UCZNIOWSKIEGO DLA ZAWODÓW BRANŻY MECHANICZNEJ (MEC) 
REALIZOWANYCH W WARUNKACH NOWOCZESNYCH PROCESÓW 
TECHNOLOGICZNYCH: 

Technik Mechanik, 311504 

Operator obrabiarek skrawających, 722307 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 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". 

1. Termin wykonania zamówienia - Zamówienie musi być wykonane 
w terminie od 27 września do 22 listopada 2021 r. 

2. Warunki udziału w postępowaniu: wykonawca, powinien posiadać 
wykształcenie wyższe techniczne w zawodach branży mechanicznej 
oraz: 
- doświadczenie zawodowe związane z branżą mechaniczną (minimum 

5 letnie), 
- znajomość potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów wchodzących w skład 

branży mechanicznej,  
- doświadczenie w opracowaniu (w ostatnich pięciu latach) programów 

nauczania, programów staży/ praktyk zawodowych, programów kształcenia 
praktycznego lub szkolenia zawodowego, programów dla kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych w zawodach branży mechanicznej, 

3. Wymagania wobec wykonawców: 

3.1 W ramach Projektu ta sama osoba nie może być autorem dla więcej niż 1 
zawodu w ramach branży mechanicznej.  

3.2 Każdy program stażu uczniowskiego musi być opracowany przez dwóch 
współpracujących ze sobą autorów, (przedstawiciel szkoły kształcącej w 
wymienionych zawodach, przedstawiciel pracodawcy/przedsiębiorstwa) pod 
kierownictwem eksperta merytorycznego, który będzie liderem zespołu. 

3.3 Każdy 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 
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zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 0082) oraz europejską i polskimi 
ramami jakości staży i praktyk. 

4. Zamawiający wybierze po jednej ofercie dla każdego zawodu z najniższą 
zaproponowaną ceną (po jednej w grupie): przedstawiciele szkoły kształcącej w 
zawodzie i przedstawiciel pracodawcy. W przypadku dwóch ofert z taką samą ceną 
dla danego zawodu, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który 
potwierdzi większe doświadczenie zawodowe. Ocena dokonana będzie w oparciu 
o złożone przez wykonawcę oświadczenia oraz dokumenty. 

5. Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega 
sobie prawo do żądania od wykonawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień, jak również 
do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, 
w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. 

6. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca/Autor, będzie 
zobowiązany do: 

1) Opracowania modelowego programu stażu uczniowskiego dla wybranego 
zawodu na poziomie kwalifikacji technika zawierającego: 

a. Założenia ogólne: krótki opis wybranych efektów kształcenia oraz kryteriów ich 
weryfikacji, umiejętności zawodowych i uzasadnienie odnoszące się do 
potrzeb na rynku pracy. 

b. Założenia organizacyjne, w tym: liczba godzin przewidzianych na realizację 
programu staży uczniowskich, wymagania kwalifikacyjne dla osób opiekunów 
w przedsiębiorstwie, minimalne wyposażenie stanowisk pracy, ewentualne 
wymagania wobec osób realizujących staże, wzory umów na staż ucznia z 
pracodawcą.  

c. Cele kształcenia w formie zadań zawodowych (do wykonywania jakich zadań 
przygotowywana jest osoba kształcona zgodnie z programem stażu).  

d. Program stażu uwzględniający:  

 − cele przedmiotu/zajęć,  

 − rodzaj planowanych i realizowanych zajęć uwzględniający oczekiwane 
efekty kształcenia oraz kryteria ich weryfikacji,  

 − wskazówki metodyczne.  

e. Ewaluację programu (opis sposobu ewaluacji: wskazanie obszarów ewaluacji 
oraz wskaźników, przykładowe narzędzia ewaluacji).  

f. Wykaz proponowanej literatury.  

2)  Weryfikacji opracowanego modelowego programu stażu uczniowskiego dla 
wybranego zawodu, uzupełnień i modyfikacji wynikających z konsultacji branżowych, 
recenzji.  

3)  Komunikowania się z członkami zespołu autorskiego (w trybie stacjonarnym i/lub 
na odległość), w tym z ekspertem merytorycznym dla danego zawodu w kwestiach 
merytorycznych i problemowych wskazanych w recenzji, jeśli zajdzie taka potrzeba; 



 
4) Informowania o postępach prac, występujących problemach i innych 
zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia, także na wniosek 
Zamawiającego,  

5)  Udziału w spotkaniach roboczych (w trybie stacjonarnym i na odległość) zespołu 
ekspertów opracowujących programy staży uczniowskich dla wybranych (w tym 
gotowość do max. 2 spotkań osobistych w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego).  

6) Przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich 
materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”) na następujących polach 
eksploatacji,  
a. wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: 
poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na 
nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, 
audiowizualnych lub multimedialnych;  

b. wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie 
oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono - bez ograniczeń 
przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez względu na przeznaczenie;  

c. wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych;  

d. rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w 
Internecie, w taki sposób aby dostęp do utworu przez osoby trzecie był możliwy w 
wybranym przez nie miejscu i czasie;  

e. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 
reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;  

f. wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci 
książkowej (albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, 
samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów;  

g. wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;  

h. opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu 
części, przemontowaniu utworu.  
 

7. Maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy/Autora (dla 1 zawodu): 
9000,00 zł. 

8. Oferty proszę składać na załączonym formularzu oferty cenowej 
(załącznik nr 1) oraz dołączyć swoje CV prezentujące doświadczenie 
zawodowe. 
9. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę (skan z podpisem) proszę przesłać drogą elektroniczną na 
adres: dorota.koprowska@itee.lukasiewicz.gov.pl do dnia 24 września 2021 r. 
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