Nabór autorów i redaktorów merytorycznych do opracowania planów i programów nauczania dla
zawodów wyodrębnionych w ramach grupy zawodowej „Drogownictwo”
Opis przedmiotu zamówienia
Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap
3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na
lata 2014–2020 – autorów i redaktorów merytorycznych do opracowania planów i programów
nauczania dla zawodów wyodrębnionych w ramach grupy zawodowej „Drogownictwo” (w ramach
rekrutacji zostaną wyłonione 2-3 osoby do danego zawodu, w tym jeden
z autorów zostanie wybrany na Redaktora merytorycznego):
1. *Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (wcześniej Mechanik maszyn
i urządzeń drogowych) [834209],
2. *Technik budowy dróg (wcześniej Technik drogownictwa) [311216]
Głównym celem projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja
zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” jest dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców
i pracowników na wszystkich etapach jego programowania. W projekcie zaplanowano do realizacji
następujące działania:
1. Poszerzenie zadań 25 Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych, reprezentatywnych dla
zawodów szkolnictwa zawodowego. Przedstawiciele partnerów społecznych opracują
rekomendacje do planów i programów nauczania oraz ścieżki rozwoju zawodowego dla zawodów,
dla których zmodernizowano PPKZ.
2. Zmodernizowanie 73 podstaw programowych kształcenia w zawodach.
3. Przygotowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji na podstawie zmodyfikowanych PPKZ
oraz ich tłumaczenie na język angielski.
4. Opracowanie planów i programów nauczania dla 203 zawodów (w I kw. 2017 r. dla 55 zawodów
oraz w IV kw. 2017 r. i w I i II kw. 2018 r. do 148 zawodów).
Zakres zadań wykonawców
1. Zadaniem Autorów oraz Redaktorów merytorycznych (przypisanych do 3 osobowych zespołów)
jest opracowanie1:
 modułowego planu nauczania – szkoły dla młodzieży (max 20 stron/zespół),
 przedmiotowego planu nauczania – szkoły dla młodzieży (max 20 stron/zespół),
 modułowego planu nauczania – szkoły dla dorosłych (max 20 stron/zespół),
 przedmiotowego planu nauczania – szkoły dla dorosłych (max 20 stron/zespół),
 przedmiotowego oraz modułowego programu nauczania (max 200 stron/zespół),
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na podstawie metodologii ich tworzenia, wniosków z rekomendacji przedstawicieli partnerów
społecznych oraz wskazówek ekspertów zatrudnionych w projekcie.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty do kilku zawodów, w ramach wybranej grupy
zawodowej, ze wskazaniem preferencji kolejności zawodów, do których kandydat składa swoje
zgłoszenie.
2. Zadania Redaktorów merytorycznych (łączne zaangażowanie godzinowe: 15 godzin):





Konsultowanie struktury i zawartości dzieła z pracownikami projektu.
Ujednolicenie i sprawdzenie pod kątem merytorycznym dzieła.
Przekazanie uwag recenzenta autorom dzieła po pierwszej recenzji.
Korekta opracowanych planów i programów po uwagach zawartych w drugiej recenzji
opracowanych planów i programów.

Redaktorem merytorycznym może być wyłącznie Autor modyfikacji PPKZ.
Warunki realizacji umowy – autor
1. Typ umowy: dzieło.
2. Termin realizacji umowy: 11 lutego do 19 marca 2017 r.
3. Warunki finansowe:
Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu Zamawiający określa następujący
maksymalny2 limit kosztów na poszczególne wydatki związane z opisanym zadaniem: realizacja
przedmiotu umowy: 100 zł/stronę * ok 93 strony/os. = 9300 zł/os.

Warunki realizacji umowy – redaktor merytoryczny
1.
2.
3.
4.

Typ umowy: zlecenie.
Termin realizacji umowy: 11 lutego do 27 marca 2017 r.
Łączna liczba godzin zaangażowania: 15 godzin.
Warunki finansowe:
Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu Zamawiający określa następujący maksymalny
limit kosztów na poszczególne wydatki związane z opisanym zadaniem: realizacja przedmiotu
umowy: 100 zł*15 h = 1500 zł/os.

Redaktorem merytorycznym może być wyłącznie Autor opracowania planów i programów nauczania.
Harmonogram prac związanych z opracowanie planów i programów:
Lp.
Termin
Rodzaj działania
1.
18-19.02.2017
I spotkanie autorów planów i programów
2.
4-5.03.2017
II spotkanie autorów planów i programów
3.
6-12.03.2017
I recenzja planów i programów
4.
18-19.03.2017
III spotkanie autorów planów i programów
5.
20-23.03.2017
II recenzja planów i programów
6.
24-27.03.2017
Korekta po II wprowadzana przez redaktorów merytorycznych
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Wymagania stawiane Wykonawcy oraz kryteria wyboru ofert zostały określone w załączniku nr 2 do
ogłoszenia
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminów wykonania umowy oraz terminów odbioru
przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania umowy możliwa jest w przypadku przedłużających się
procedur przyjmowania wniosków o płatność projektu do realizacji, przedłużającej się procedury
rekrutacyjnej lub innych uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Zamawiającego mających wpływ
na wykonanie niniejszej umowy (np.: zmiana harmonogramu prac przewidzianych do realizacji
w różnych etapach projektu). Zmiana umowy z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim,
możliwa jest pod warunkiem poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności
wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany. Zmiana terminów, o których mowa
powyżej może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego, po pisemnych uzgodnieniach z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji
przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały wpływ na jakość realizacji umowy i jakość
opracowanych w ramach umowy dzieł.

Wybór Wykonawcy
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego
w elektronicznym systemie rekrutacyjnym ORE pod adresem http://www.bip.ore.edu.pl do
31 stycznia 2017 r. do godz. 23.59 w wersji elektronicznej.
Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,
a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu. Po analizie nadesłanych
aplikacji zostanie dokonany wybór osoby, które spełnią wymagania oraz otrzymają największą liczbę
punktów zgodnie z kryteriami oceny (formularz zgłoszeniowy).
Informujemy, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
PO WER łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym
środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyłonienia Wykonawców bez podania przyczyny.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Wykaz zawodów według grup zawodowych
2. Załącznik nr 2 – Wymagania dla autorów i redaktorów
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Osoby do kontaktu:
Anna Krajewska – Menadżer projektu, tel. 22 345-37-26, anna.krajewska@ore.edu.pl
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja
zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
(Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020).
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