Nabór Autorów metodologii tworzenia planów i programów nauczania
I.

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 – poszukuje autorów metodologii tworzenia planów
i programów nauczania.
Celem projektu jest modyfikacja 73 podstaw programowych kształcenia w zawodach, opracowanie
suplementów do dyplomów i kwalifikacji, ścieżek rozwoju zawodowego, rekomendacji dotyczących
planów i programów nauczania a następnie opracowanie tych dokumentów w oparciu
o zmodernizowane Podstawy Programowe Kształcenia Zawodowego (PPKZ).
Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu podzielono na dwa zadania.
W ramach zadania 1 zaplanowano:
 zmodyfikowanie 73 podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ), w tym recenzja
i redakcja merytoryczna;
 opracowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji na podstawie 73 zmodyfikowanych
PPKZ oraz tłumaczenie ich na język angielski (zawodowy).
W ramach zadania 2 zaplanowano:
 opracowanie przez 11 Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych ścieżek rozwoju
zawodowego
 opracowanie rekomendacji do programów i planów nauczania dla 73 zawodów, dla których
zmodernizowano podstawy programowe.
W skład Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych wchodzą m.in. przedstawiciele
stowarzyszeń zawodowych, samorządu gospodarczego, pracodawców, organizacji
pracodawców oraz związków zawodowych z udziałem przedstawicieli rad sektorowych;
 opracowanie planów nauczania i programów dla 202 zawodów, dla których zmodernizowano
podstawy programowe kształcenia w zawodach.

II.

Zakres zadań wykonawców

Zadaniem zespołu ekspertów (3-4 osoby) jest opracowanie metodologii tworzenia planów
i programów nauczania dla 202 zmodyfikowanych PPKZ, które będą obejmować nową strukturę
kształcenia tj. trzyletnią szkołę branżową I stopnia, dwuletnią szkołę branżową II stopnia, pięcioletnie
technikum oraz szkołę policealną.
Planowana liczba stron metodologii wynosi nie więcej niż 80 stron. Każdy z zespołu ekspertów
opracuje nie mniej niż 20 str. materiału.
Autor metodologii będzie zobowiązany do:
 zapoznania się z rekomendacjami przedstawicieli partnerów społecznych oraz ekspertów
merytorycznych zatrudnionych w projekcie;
 przeanalizowania zmodernizowanych PPKZ i metodologii ich opracowywania;
 zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego obowiązującym od 1 września 2017 r., rozporządzeniem
o ramowych planach nauczania dla danych typów szkół zawodowych obowiązującym
od 1 września 2017 r.
 zdalnych kontaktów z pracownikami projektu, oraz zespołu ekspertów
w zakresie
opracowania metodologii tworzenia planów i programów nauczania (mailowo, telefonicznie
oraz za pośrednictwem platformy edukacyjnej Moodle).
 udziału w jednodniowym spotkaniu w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w styczniu 2017r.
(za udział w spotkaniu Zamawiający nie zwraca kosztów podróży, noclegów, wyżywienia).
Spotkanie planowane jest na dzieło 16.01.2017r. O ostatecznym terminie spotkania eksperci
zostaną powiadomieni drogą mailową.
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 opracowania metodologii do tworzenia planów i programów nauczania dla 202 zawodów,
dla których zmodernizowano podstawy programowe kształcenia w zawodach.

III.

Warunki realizacji umowy:

Typ umowy: Dzieło.
Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 29.01.2017 r.
Warunki finansowe: Szacunkowa wartość zamówienia za realizację przedmiotu umowy wynosi

97 zł/stronę * 20 str. = 1940 zł/os.
IV.

Wymagania stawiane Wykonawcy oraz kryteria wyboru ofert zostały określone
w załączniku nr 1 do ogłoszenia

V.

Kryteria oceny wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze Kandydata decydować będzie liczba uzyskanych przez niego punktów (max. 15
punktów) za kryteria merytoryczne/jakościowe, wskazane w pkt 4 Formularza Zgłoszeniowego
oraz kryterium ceny, w tym:
a) Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy doradcy metodycznego/ nauczyciela
konsultanta w zakresie kształcenia zawodowego - 1 pkt,
b) Doświadczenie w tworzeniu metodologii opracowywania dokumentacji
programowej szkolnictwa zawodowego - max. 5 pkt,
c) Doświadczenie w pełnieniu funkcji eksperta, promotora zmian lub innej funkcji w
zakresie szkolnictwa zawodowego lub/i rynku pracy w ciągu ostatnich 6 lat - max.
5 pkt,
d) Cena- max. 4 pkt wg. algorytmu obliczania punktów przyznawanych Kandydatowi
w zakresie ceny:
𝐶𝑛
𝑃=
∗ 4 𝑝𝑘𝑡
𝐶𝑏
P – liczba punktów przyznanych Kandydatowi w zakresie ceny
Cn – najniższa cena spośród nadesłanych Formularzy Zgłoszeniowych
Cb – cena zaproponowana przez Kandydata, którego złożenie jest oceniane

Punktacja zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi
zasadami zaokrąglania.
W pierwszej kolejności dokonana zostanie ocena formalna (kryteria obowiązkowe- pkt. 3 formularza
zgłoszeniowego). Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą poddawane dalszej ocenie.
W kryteriach (pkt.4 formularza zgłoszeniowego) wskazane zostały obszary, w których oferent
powinien uzyskać minimalną liczbę punktów, nieuzyskanie minimum punktów w danym obszarze
powoduje, że oferta taka nie będzie podlegała dalszej ocenie. Minimum punktowe konieczne do
uzyskania za doświadczenie wynosi 4 punkty . Oferty, które nie spełnią minimum nie będą
podlegały dalszej ocenie w kryterium „cena”.
Oferty nie podpisane i nie zawierające ceny będą podlegały odrzuceniu.

VI.

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
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na wykonanie niniejszej umowy (np.: opóźnienie wynikające z niedopełnienia warunków umowy przez
jednego z członków powołanego zespołu). 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.
VII.

Wybór Wykonawcy

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza
zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://www.bip.ore.edu.pl do dnia 08 stycznia 2017 r.
do godz. 23.59 w wersji elektronicznej na adres mailowy rekrutacje.fps@ore.edu.pl.
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 Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać
276 godz. miesięcznie.

VIII.

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 – Formularz zgłoszeniowy
Osoba do kontaktu:
Rafał Auch Szkoda, tel. 22 345 37 00 (wew. 238), e-mail: rafal.auch-szkoda@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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