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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość 
– projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” nr POKL.09.01.02-30-109/11 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach”, Działanie 9.1 
„Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych”.
2.Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  doradztwa  zawodowego  dla  uczniów  Gimnazjum 
w Kawęczynie i w Gimnazjum Kowalach.
3.Usługa będzie złożona z czterech komponentów:

a.Indywidualne doradztwo psychologa / doradcy zawodowego (2 godziny na 1 ucznia) 
dla  97 uczniów  (łącznie  194  godzin  doradztwa).  Indywidualne  doradztwo  będzie 
obejmowało 2 spotkania z uczniem. Pierwsze składające się z rozmowy diagnostycznej z 
psychologiem / doradcą zawodowym i wypełnienie testu predyspozycji zawodowych. 
Drugie spotkanie będzie przekazaniem wniosków i omówieniem pisemnego raportu z 
wynikami  testu  i  wynikami  rozmowy.  Doradztwo  będzie  odbywało  się  na  terenach 
Gimnazjum w Kawęczynie i w Kowalach Pańskich . 
b.Zajęcia warsztatowe – 5 zajęć 10-godzinnych w ciągu roku (łącznie 100 godzin zajęć). 
Zajęcia warsztatowe mają dotyczyć różnych dziedzin aktywności zawodowej człowieka 
w  obszarze  człowiek-dane,  człowiek-człowiek,  człowiek-przyroda,  człowiek-słowo. 
Zajęcia  będą  odbywały  się  na  terenach  Gimnazjum.  Przewiduje  się,  że  liczba 
uczestników 1 zajęć warsztatowych będzie kształtowała się na poziomie  9-10 osób.  
c.Wycieczki  zawodoznawcze  do  zakładów  pracy  reprezentujących  region (kopalnie, 
elektrownie, huta, drukarnie, zakłady produkcji spożywczej) – 2 wycieczki w 2012 r., 3 
wycieczki w 2013r. i 3 wycieczki w 2014 r. (łącznie 8 wycieczek); 1 wycieczka będzie 
zorganizowana dla ok. 25 dzieci (od 20-30 dzieci na 1 wycieczce).
d.Warsztaty  dla  rodziców  dotyczące  wyboru  ścieżki  edukacyjnej  –  4  spotkania  2- 
godzinne(1 spotkanie w 2012, 2 spotkania w roku 2013 i 1 spotkania w roku 2014)

4.Godzina indywidualnego doradztwa oraz godzina zajęć warsztatowych to godzina lekcyjna 
trwająca 45 minut. 
5.Indywidualne  doradztwo  i  zajęcia  warsztatowe  będą  odbywały  się  na  terenie  Gimnazjum 
w Kawęczynie i Gimnazjum  w Kowalach Pańskich. 
6.Metody realizacji usługi muszą być zgodne z dobra praktyką doradztwa zawodowego            i 
muszą być dostosowane do potrzeb uczniów Gimnazjum. 
7.Doradztwo, zajęcia warsztatowe i wycieczki będą realizowane w 4 semestrach tj:

a.Semestrze zimowym 2012 (od podpisania umowy do 15 grudnia 2012 r.)
b.Semestrze letnim 2013 (od 1 marca do 15 czerwca 2013 r.)
c.Semestrze zimowym 2013 (od 15 września do 15 grudnia 2013 r.)
d.Semestrze letnim 2014 (od 1 marca do 15 czerwca 2014 r.)
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8.Harmonogram   szczegółowy  dotyczący  terminów  i  godzin  świadczenia  usług  zostanie 
uzgodniony  indywidualnie  przez  Wykonawcę  w  porozumieniu  z  koordynatorami  projektu 
w Gimnazjum w Kawęczynie i w Kowalach Pańskich.
9.W ramach zamówienia Wykonawca:

a.zapewni do realizacji indywidualnego doradztwa i zajęć warsztatowych min. 2 osoby z 
wykształceniem wyższym i z kwalifikacjami doradcy zawodowego 
b.przeprowadzi indywidualne doradztwo,  zgodnie z przedstawionym do oferty opisem 
i harmonogramem opracowanym przez Gimnazja,
c.przeprowadzi  zajęcia  warsztatowe  zgodnie  z  załączonym  do  oferty  programem 
i harmonogramem opracowanym przez koordynatorów projektu w Gimnazjach,
d.zorganizuje  wycieczki  do  zakładów  pracy  zgodnie  z  przedstawionym  do  oferty 
programem  i  harmonogramem  opracowanym  przez  koordynatorów  projektu 
w Gimnazjach, 
e.przeprowadzi warsztaty dla rodziców dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej,
f.na  bieżąco  prowadzić  będzie  dokumentację  pracy  własnej  i  uczestników  
w sposób zgodny z założeniami projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla 
szkół Gminy Kawęczyn” i wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in.:

listę  osób  korzystających  z  indywidualnego  doradztwa,  kopie  raportów 
z  indywidualnego  doradztwa  oraz  raport  zbiorczy  podsumowujący  wyniki 
indywidualnego doradztwa,
listy obecności rodziców na zajęciach warsztatowych,
dziennik zajęć z ewidencją obecności na zajęciach warsztatowych, 
karty  czasu  pracy  wykonawców  usługi  (psychologa  /  doradcy  zawodowego, 
opiekuna wycieczki)
po zakończeniu zajęć warsztatowych raport z przebiegu zajęć, obejmujący liczbę i 
terminy  zajęć,  program  zajęć,  zastosowane  metody,  formy  pracy  i  środki 
dydaktyczne, 
listę osób korzystających z wycieczek, raport z każdej wycieczki, na zakończenie 
usługi raport zbiorczy z przebiegu wycieczek, obejmujący liczbę               i terminy 
wycieczek, miejsca wycieczek, zrealizowane programy wycieczek, 

g.kwartalnie  będzie  rozliczał  się  z  Zamawiającym z  wykonanych usług  (po  każdym 
kwartale kalendarzowym)
h.będzie wykonywał inne zadania, określone w umowie

10.Wykonawca  zapewni  wszelkie  materiały  dydaktyczne  i  niezbędne  do  niezbędne  do 
indywidualnego doradztwa i  zajęć warsztatowych. Materiały muszą być oznakowane logiem 
POKL, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji POKL.
11.Cena  za  przeprowadzenie  indywidualnego  doradztwa,  zajęć  warsztatowych,  zajęć 
warsztatowych  dla  rodziców oraz  wycieczek  zawodoznawczych  do  zakładów  pracy  musi 
obejmować wszystkie koszty, związane z realizacją usług tj. koszt przeprowadzenia doradztwa i 
zajęć, koszt wszelkich materiałów dydaktycznych, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów, a 
w przypadku wycieczek – koszty dojazdu, ubezpieczenia, opiekuna wycieczki / przewodnika, 
minimalnego wyżywienia.W przypadku warsztatów dla rodziców – koszt cateringu w  formie 
kawa, herbata, ciastka, słodycze.
12.Po wyborze oferty, Wykonawca przedstawi jako załącznik do umowy:
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a.Indywidualne  doradztwo  psychologa  /  doradcy  zawodowego  –  opis  sposobu 
indywidualnego doradztwa -  zakres  rozmowy z uczniem i  rodzaj  wykorzystywanego 
testu 
b.Zajęcia  warsztatowe  –  program  10-godzinnych  zajęć  warsztatowych  wraz 
z planowanymi metodami dydaktycznymi
c.Wycieczki  zawodoznawcze  do  zakładów pracy  reprezentujących  region  –  ramowy 
program wycieczki, listy intencyjne od min. 2 zakładów pracy reprezentujących nasz 
region (kopalnie, elektrownie, huta, drukarnie, zakłady produkcji spożywczej itp.)
d.Zajęcia warsztatowe dla rodziców – program 2-godzinnych spotkań
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