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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  przeprowadzeniu  doradztwa 
indywidualnego - w ramach realizacji projektu pn.: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na 
Mazowszu Płockim” -   dla  48 uczniów z klas  III  płockich szkół  zawodowych z zakresu 
wsparcia  kompetencji  miękkich  oraz  wprowadzeniu  do  programów/scenariuszy  spotkań 
niezbędnych poprawek.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

Badania, które stanowią podstawę projektu Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu  
Płockim,  wyraźnie  wskazują  obszary  kompetencji  miękkich  uczniów,  które  wymagają 
dodatkowego, ponadprogramowego szkolenia.  Są to umiejętności:  autoprezentacji,  obsługi  
klienta oraz skutecznej komunikacji. Laboratorium kompetencji miękkich proponuje trening, 
mający  na  celu  spełnienie  oczekiwań  pracodawców  –  trening,  który  da  uczniom,  czyli 
przyszłym pracownikom, niezbędne umiejętności zawodowe z tego zakresu.

Laboratorium wsparcia kompetencji miękkich uczniów jest odpowiedzią na zidentyfikowany 
problem braku  tzw.  kompetencji  miękkich  młodych  pracowników wchodzących  na  rynek 
pracy. Wniosek taki zawiera między innymi Raport Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji 
Zawodowej  i  Ustawicznej  „Badanie  kwalifikacji  i  kompetencji  oczekiwanych  przez 
pracodawców  od  absolwentów  kształcenia  zawodowego”  (Warszawa,  listopad  2009  r.). 
Potwierdziły to także badania realizowane w ramach niniejszego projektu.

Laboratorium  wsparcia  kompetencji  miękkich  uczniów  zdefiniowano  jako  rozwój 
kompetencji  osobistych  i  społecznych  uczniów,  zwiększenie  świadomości  znaczenia  tych 
kompetencji  dla  rozwoju  ścieżki  zawodowej,  rozwój  umiejętności  samooceny  i 
ukierunkowanej pracy nad własnym doskonaleniem.

Szkoły zawodowe biorące udział w projekcie: 
1. Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, klasa III (22 osoby), specjalność „Technik 

usług fryzjerskich”,
2. Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej Curie w Płocku, klasa III (26 osób), 

specjalność „Technik informatyk”.

ZADANIA I ORGANIZACJA PRACY:

Jedna osoba może zrealizować tylko jedną część zamówienia!

Część A
1.Przeprowadzenie  w  miesiącach  listopad  –  grudzień  doradztwa  indywidualnego  według 
wypracowanego  modelu:  „Laboratorium  wsparcia  kompetencji  miękkich”  (stanowiącego 
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Załącznik 3 do niniejszego ogłoszenia) dla   12 uczniów     III klasy płockich szkół zawodowych   
biorących udział w projekcie. 
Doradztwo indywidualne podzielone zostało na 2 części:

a) Autoprezentacja (2 godziny lekcyjne)
b) Metody aktywnego poszukiwania pracy (2 godziny lekcyjne)

2.Wprowadzenie do programów/scenariuszy spotkań indywidualnych niezbędnych poprawek.

Termin  i  miejsce  realizacji zaproponuje  prowadzący  wraz  z  dyrekcją  szkoły.  Doradztwo 
indywidualne będzie kontynuacją wcześniej  przeprowadzonych zajęć grupowych. Możliwe 
jest  realizowanie  w/w  spotkań  w  ramach  dodatkowych  godzin  wynikających  z  Karty 
Nauczyciela, które pracownik może rozliczać w okresie dłuższym niż tygodniowy wymiar 
czasu pracy.  Decyzję czy zajęcia  będą  realizowane po lekcjach,  w soboty,  lub w ramach 
godzin  do  dyspozycji  wychowawcy  podejmie  Rada  Pedagogiczna  danej  szkoły  po 
konsultacjach z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców.

Część B
1.Przeprowadzenie  w  miesiącach  listopad  –  grudzień  doradztwa  indywidualnego  według 
wypracowanego  modelu:  „Laboratorium  wsparcia  kompetencji  miękkich”  (stanowiącego 
Załącznik 3 do niniejszego ogłoszenia) dla   12 uczniów     III klasy płockich szkół zawodowych   
biorących udział w projekcie. 
Doradztwo indywidualne podzielone zostało na 2 części:

c) Autoprezentacja (2 godziny lekcyjne)
d) Metody aktywnego poszukiwania pracy (2 godziny lekcyjne)

2.Wprowadzenie do programów/scenariuszy spotkań indywidualnych niezbędnych poprawek.

Termin  i  miejsce  realizacji zaproponuje  prowadzący  wraz  z  dyrekcją  szkoły.  Doradztwo 
indywidualne będzie kontynuacją wcześniej  przeprowadzonych zajęć grupowych. Możliwe 
jest  realizowanie  w/w  spotkań  w  ramach  dodatkowych  godzin  wynikających  z  Karty 
Nauczyciela, które pracownik może rozliczać w okresie dłuższym niż tygodniowy wymiar 
czasu pracy.  Decyzję czy zajęcia  będą  realizowane po lekcjach,  w soboty,  lub w ramach 
godzin  do  dyspozycji  wychowawcy  podejmie  Rada  Pedagogiczna  danej  szkoły  po 
konsultacjach z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców.

Część C
1.Przeprowadzenie  w  miesiącach  listopad  –  grudzień  doradztwa  indywidualnego  według 
wypracowanego  modelu:  „Laboratorium  wsparcia  kompetencji  miękkich”  (stanowiącego 
Załącznik 3 do niniejszego ogłoszenia) dla   12 uczniów     III klasy płockich szkół zawodowych   
biorących udział w projekcie. 
Doradztwo indywidualne podzielone zostało na 2 części:
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e) Autoprezentacja (2 godziny lekcyjne)
f) Metody aktywnego poszukiwania pracy (2 godziny lekcyjne)

2.Wprowadzenie do programów/scenariuszy spotkań indywidualnych niezbędnych poprawek.

Termin  i  miejsce  realizacji zaproponuje  prowadzący  wraz  z  dyrekcją  szkoły.  Doradztwo 
indywidualne będzie kontynuacją wcześniej  przeprowadzonych zajęć grupowych. Możliwe 
jest  realizowanie  w/w  spotkań  w  ramach  dodatkowych  godzin  wynikających  z  Karty 
Nauczyciela, które pracownik może rozliczać w okresie dłuższym niż tygodniowy wymiar 
czasu pracy.  Decyzję czy zajęcia  będą  realizowane po lekcjach,  w soboty,  lub w ramach 
godzin  do  dyspozycji  wychowawcy  podejmie  Rada  Pedagogiczna  danej  szkoły  po 
konsultacjach z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców.

Część D
1.Przeprowadzenie  w  miesiącach  listopad  –  grudzień  doradztwa  indywidualnego  według 
wypracowanego  modelu:  „Laboratorium  wsparcia  kompetencji  miękkich”  (stanowiącego 
Załącznik 3 do niniejszego ogłoszenia) dla   12 uczniów     III klasy płockich szkół zawodowych   
biorących udział w projekcie. 
Doradztwo indywidualne podzielone zostało na 2 części:

g) Autoprezentacja (2 godziny lekcyjne)
h) Metody aktywnego poszukiwania pracy (2 godziny lekcyjne)

2.Wprowadzenie do programów/scenariuszy spotkań indywidualnych niezbędnych poprawek.

Termin  i  miejsce  realizacji zaproponuje  prowadzący  wraz  z  dyrekcją  szkoły.  Doradztwo 
indywidualne będzie kontynuacją wcześniej  przeprowadzonych zajęć grupowych. Możliwe 
jest  realizowanie  w/w  spotkań  w  ramach  dodatkowych  godzin  wynikających  z  Karty 
Nauczyciela, które pracownik może rozliczać w okresie dłuższym niż tygodniowy wymiar 
czasu pracy.  Decyzję czy zajęcia  będą  realizowane po lekcjach,  w soboty,  lub w ramach 
godzin  do  dyspozycji  wychowawcy  podejmie  Rada  Pedagogiczna  danej  szkoły  po 
konsultacjach z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:
cena - 100 %
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Część A
1.Zadaniem Wykonawcy będzie:
- ustalenie terminu doradztwa z dyrekcją szkoły,
- przeprowadzenie w miesiącach listopad – grudzień doradztwa indywidualnego według wy-
pracowanego modelu:  „Laboratorium wsparcia  kompetencji  miękkich” dla  12 uczniów III 
klasy szkoły zawodowej biorącej udział w projekcie,
- wprowadzenie do programów/scenariuszy spotkań niezbędnych poprawek.
2.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2013r.
3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie kart pracy oraz sprawozdania z wykona-
nych usług,  zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia,  zawierających dane dotyczące 
liczby godzin (czasu) faktycznego świadczenia usługi i rodzaju wykonanych prac. Karty pra-
cy i sprawozdania będą podstawą wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi.

Część B
1.Zadaniem Wykonawcy będzie:
- ustalenie terminu doradztwa z dyrekcją szkoły,
- przeprowadzenie w miesiącach listopad – grudzień doradztwa indywidualnego według wy-
pracowanego modelu:  „Laboratorium wsparcia  kompetencji  miękkich” dla  12 uczniów III 
klasy szkoły zawodowej biorącej udział w projekcie,
- wprowadzenie do programów/scenariuszy spotkań niezbędnych poprawek.
2.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2013r.
3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie kart pracy oraz sprawozdania z wykona-
nych usług,  zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia,  zawierających dane dotyczące 
liczby godzin (czasu) faktycznego świadczenia usługi i rodzaju wykonanych prac. Karty pra-
cy i sprawozdania będą podstawą wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi.

Część C
1.Zadaniem Wykonawcy będzie:
- ustalenie terminu doradztwa z dyrekcją szkoły,
- przeprowadzenie w miesiącach listopad – grudzień doradztwa indywidualnego według wy-
pracowanego modelu:  „Laboratorium wsparcia  kompetencji  miękkich” dla  12 uczniów III 
klasy szkoły zawodowej biorącej udział w projekcie,
- wprowadzenie do programów/scenariuszy spotkań niezbędnych poprawek.
2.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2013r.
3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie kart pracy oraz sprawozdania z wykona-
nych usług,  zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia,  zawierających dane dotyczące 
liczby godzin (czasu) faktycznego świadczenia usługi i rodzaju wykonanych prac. Karty pra-
cy i sprawozdania będą podstawą wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi.

Część D
1.Zadaniem Wykonawcy będzie:
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- ustalenie terminu doradztwa z dyrekcją szkoły,
- przeprowadzenie w miesiącach listopad – grudzień doradztwa indywidualnego według wy-
pracowanego modelu:  „Laboratorium wsparcia  kompetencji  miękkich” dla  12 uczniów III 
klasy szkoły zawodowej biorącej udział w projekcie,
- wprowadzenie do programów/scenariuszy spotkań niezbędnych poprawek.
2.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 21.12.2013r.
3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie kart pracy oraz sprawozdania z wykona-
nych usług,  zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia,  zawierających dane dotyczące 
liczby godzin (czasu) faktycznego świadczenia usługi i rodzaju wykonanych prac. Karty pra-
cy i sprawozdania będą podstawą wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi.

Człowiek-najlepsza inwestycja!
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Załącznik nr 1 Wzór oferty 
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
(imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

Gmina Miasto Płock
Stary Rynek 1 
09-400 Płock 

  
OFERTA

Odpowiadając na  ogłoszenie  z  dnia ………………….…..  r.  dot.  zapytania  ofertowego na 
usługę  polegająca  na  przeprowadzeniu  doradztwa  indywidualnego  (w  ramach  realizacji 
projektu pn.: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”)  dla 12 uczniów 
z klas III płockich szkół zawodowych biorących udział w w/w projekcie z zakresu wsparcia 
kompetencji miękkich oraz wprowadzeniu do programów/scenariuszy spotkań niezbędnych 
poprawek – część ………………..

oferuję  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymogami  zawartymi 
w ogłoszeniu za cenę: 

 -  Za przeprowadzenie jednej godziny pracy w ramach warsztatów grupowych ………….
………… PLN brutto  za godzinę , słownie złotych:………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

CENA OFERTOWA ŁĄCZNIE ……………… PLN brutto , słownie złotych:……………. 
………………………………………………………………………………..............................

2. Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w ogłosze-

niu i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń;
2. Uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wy-

konania zamówienia;

Człowiek-najlepsza inwestycja!
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3. Uważam się za związany/a niniejszą ofertą przez 14 dni od dnia upływu termi-
nu  składania ofert

4. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 
publicznych

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

3. Do oferty dołączono następujące dokumenty:
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
.......................................................................................................…………………….
numer telefonu: 
…………………………………………………………………………………………….…… 
Numer faksu:
…………………………………………………………………………………………….……
e-
mail ...............................................................................................................................................
........

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r …………………………………
(miejscowość)                                                                     (podpis )
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