
 

 
 

Zapytanie ofertowe 05/2020 

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania przez ekspertów branżowych opinii 

modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu  

z uwzględnieniem staży uczniowskich dla 3 zawodów z branży spożywczej 

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży 

uczniowskich w branży spożywczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. 

Głównym celem projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców  

w organizację praktycznej nauki zawodu (pnz) poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów 

realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ram staży zawodowych, 

opracowanie modelowych programów pnz dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika w branży 

spożywczej. 

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasad konkurencyjności określonej  

w Wytycznych w zakresie kwalifikanci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Wymagania: 

Autor opinii modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu  z uwzględnieniem staży 

uczniowskich w branży spożywczej, ekspert branżowy: 

 – ekspert branżowy, przedstawiciel pracodawców z minimum dziesięcioletnim doświadczeniem w branży 

spożywczej we wskazanym zawodzie 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy złożyć do dnia 18 stycznia 2021 r. do godziny 15:00 

ZAMAWIAJĄCY  

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 

00-322 Warszawa, Ul. Krakowskie Przedmieście 66 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

W ramach postępowania wybranych zostanie 3 niezależnych autorów opinii modelowych programów 

praktycznej nauki zawodu do 3 zawodów, po 1 osobie do zawodu.  

Powstaną 3 niezależne opinie. Szacuje się, że 1 opinia to ok. 33 strony. 

Zespół 6 autorów wyłoniony zostanie w drodze rekrutacji otwartej z zachowaniem i przestrzeganiem zasady 

równości szans Kobiet i Mężczyzn 



 

 
 

Jeżeli w postępowaniu liczba autorów spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa od 6, 

Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszych, wg kryteriów oceny ofert określonych w pkt. IX 

 

Przygotowanie opinii programów pnz w zakresie stażu uczniowskiego przez ekspertów branżowych 

wynika z analizy oczekiwanych przez rynek pracy zmian w szkolnictwie zawodowym, w tym w szczególności 

związanych z zastosowaniem stażu uczniowskiego w ramach pnz. Na podst narzędzia, jakim jest staż 

uczniowski pracodawca zyskuje możliwość wspierania uczniów już na poz nauki w szkole, wynagradzania 

wybranych uczniów oraz jeszcze ściślejszej współpracy na linii pracodawca-uczeń-szkoła. Staż uczniowski 

pozwala pracodawcy na pozyskanie kadr, które będą odpowiadały modelowi przedsiębiorstwa oraz wspierać 

lokalny rynek pracy. 

Oczekiwane korzyści z wypracowania opinii przez specjalistów praktyków nt. modeli programów: 

− zebranie kluczowych informacji i określenie potrzeb branży spożywczej związanych z realizacją pnz, 

w szczególności w formie stażu uczniowskiego; 

− opracowanie rekomendacji wskazujących obszary współpracy szkoły z pracodawcą, które wymagają 

wsparcia i doskonalenia w zakresie kształcenia praktycznego; 

− opracowanie ostatecznych wersji modelowych programów pnz obejmujących program realizacji pnz, 

rozwiązań organizacyjnych, sposoby angaż nauczycieli oraz zasady zapewniania jakości kształcenia 

praktycznego; 

− wypracowanie rekomendacji do zmian w prawie oświat w oparciu o uwagi i wnioski pochodzące 

z pilotażu programu pnz oraz opinie ekspertów branżowych 

 

Opinie ekspertów branżowych będą zawierały uwagi i wnioski na temat: 

− adekwatności treści nauczania dla zawodów do realizacji w rzeczywistych warunkach pracy, 

− rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji pnz w zakresie stażu uczniowskiego, 

− sposobu zaangażowania nauczycieli w realizację pnz, 

− funkcjonowania narzędzi ułatwiających monitorowanie jakości kształcenia praktycznego, w tym stażu 

uczniowskiego.  

 

W zakresie zadań autora jest opracowanie opinii programu pnz dla wybranego zawodu w branży spożywczej. 

Podstawą do opracowania opinii będzie analiza przekazanego autorowi modelu programu pnz dla wybranego 

zawodu w okresie (II-VI 2021).  

Opinia będzie opracowywana w okresie luty – lipiec 2021 r. 

OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Usługi objęte zapytaniem według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe 

ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem ofert 



 

 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

• Świadczenia usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pkt. III) 

• Tworzenia raportów pod nadzorem Zamawiającego    

• Kontaktów zdalnych z Zamawiającym m.in. w celu ustalenia harmonogramu wykonywanych 

zadań 

• Niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym zdarzeniu uniemożliwiającym 

terminową realizację zadań 

• Przekazanie Zamawiającemu wszelkich wypracowanych w ramach projektu materiałów 

• Udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego 

3. Cena powinna obejmować koszty związane z opracowaniem raportu, w tym: wszystkie koszty   

podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy na 

ww. usługę.  

4. Oferta powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności świadczonych przez okres  

i na warunkach określonych w ofercie.  

5. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.  

6. Cenę należy wyrazić w PLN w kwocie brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. W przypadku zorganizowania spotkania, Zamawiający pokrywa zwrot kosztów dojazdu  na każdy  ze 

zjazdów, w kwocie biletu II klasy PKP na danej trasie dojazdu lub autobusowego do wyczerpania 

środków. W przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania spowodowane obecną sytuacją 

w na świecie poprzez COVID-19, wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu prac zostaną 

przekazane poprzez dostępną platformę np. Teams. 

8. Koszt wyżywienia podczas trwania spotkań pokrywa Zamawiający. 

9. Zamawiający przewiduje współpracę z wyłonionymi Wykonawcami na podstawie umowy 

cywilnoprawnej.  

10. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwołań. 

11. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą odbywać się będzie po dokonaniu odbioru przedmiotu 

zamówienia, co zostanie potwierdzone po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo 

sporządzonego rachunku lub faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy  

w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego rachunku lub faktury VAT. 

12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

a. harmonogramu realizacji umowy, w uzasadnionych przypadkach, 

b. zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uzależniony jest od terminu wpływu na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 

pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Wykonawca i może ulegać opóźnieniom) 

c. zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia 

na usługę, 

d. zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji 

jakiegokolwiek elementu usług. 



 

 
 

13. Zamawiający informuje, a Wykonawca, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały 

się m.in. następujące zapisy: 

• przewidujące przyjęcie przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec 

Zamawiającego za wszelkie szkody, których doznał Zamawiający na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności w postaci 

utraty części lub całości dofinansowania, uznania wydatków poniesionych przez Zamawiającego 

za niekwalifikowalne lub nałożenia na Zamawiającego korekty finansowej przez uprawnione 

podmioty / organy oraz oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje do wiadomości i w pełni 

akceptuje, że odpowiedzialność odszkodowawcza może przekroczyć wysokość wynagrodzenia 

wynikającego z umowy, 

• przewidujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

• zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

• zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości 

faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz 

pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

14. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu 

Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących działalności 

Zamawiającego. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez 

podawania przyczyny. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji 

projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., zwaną w dalszej części: PZP, ustawą PZP). 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy łącznie spełniają warunki udziału  

w postępowaniu wymagane w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 2). 

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 musi 

wskazać informacje potwierdzające spełnianie opisanych wymagań. Zamawiający zastrzega możliwość 

weryfikacji dokumentów potwierdzających wskazane doświadczenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

wypełnienia Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia 

kryteriów formalnych i merytorycznych przez Zamawiającego.  

Wykonawca podpisując formularz ofertowy (Załącznik nr 1) oświadcza spełnienie warunków opisanych  

w  Załączniku nr 2 

Zakres wykluczenia. 



 

 
 

Zamówienie publiczne nie może być udzielone: 

1. osobom/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca oferujący realizację zamówienia składa  

ofertę. Oferta zawiera jeden formularz ofertowy (Załącznik nr 1), formularz zgłoszeniowy kandydata na 

autora (Załącznik nr 2) oraz oświadczenie osobowo-kapitałowe (Załącznik nr 3). 

Ofertę należy złożyć:  

• osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie 

(opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. Na kopercie (opakowaniu) powinny 

widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: Oferta na opracowanie przez 

eksperta branżowego opinii programu pnz (nazwa zawodu) w ramach projektu „ Praktyczna nauka 

zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej” 

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy. 

Miejsce złożenia oferty:  Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 00-322 Warszawa ul. Krakowskie 

Przedmieście 66, lub 

• drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: l  

projekt2.15@nikidw.edu.pl w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Oferta na opracowanie przez 

eksperta branżowego opinii programu pnz (nazwa zawodu) w ramach projektu „ Praktyczna nauka 

zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej” 

• Ze względu na sytuację COVID-19 sugeruje się przesłanie oferty drogą elektroniczną. 

 

Termin złożenia ofert: 18.01.2021 r. do godziny 15.00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

mailto:sekretariat@nikidw.edu.pl
mailto:projekt2.15@nikidw.wdu.pl


 

 
 

Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

1) Cena (C): 

Ocena złożonych ofert wg kryterium „Cena”, dokonana zostanie według następującego wzoru: 

C = (Cn / Co) x 25 

gdzie: 

C – przyznane punkty w ramach kryterium cena 

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert 

Co – cena (brutto) oferty ocenianej 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 25 punktów. Końcowy wynik powyższego 

działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

2) Kryteria merytoryczne (KM): 

W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający będzie weryfikował spełnienie kryteriów 

merytorycznych przez każdego z autorów, w oparciu o informacje zawarte w Załączniku nr 2 do zapytania 

ofertowego, który dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ww. załącznika w 

sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia kryteriów. Pod uwagę będą brane następujące 

elementy: 

     Warunki dostępu: 

Minimum 10 letnie doświadczenie przedstawiciela pracodawców w wybranym zawodzie 
branży spożywczej 
Proszę podać czas zatrudnienia/ stanowisko/ miejsce/miejsca pracy/  

Tak/Nie 

 

Obsługa pakietu biurowego MS Office (Word, Excel). Tak/Nie 

      Kryteria rankingowe - doświadczenie i kompetencje kandydata: 

Wykształcenie kierunkowe zgodne z zawodem, w którym opracowywana będzie opinia modelowego 
programu stażu uczniowskiego 
Proszę podać nazwę uczelni/ szkoły/kierunek/ rok ukończenia/  
Możliwe do uzyskania punkty – 10 pkt 

Doświadczenie w opracowywaniu dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego w branży 
spożywczej  
Proszę podać nazwę instytucji/ nazwę zawodu/ rodzaj dokumentu/ rok 
Możliwe do uzyskania punkty – 10 pkt 
1 przykład – 2 pkt 
2 przykłady – 4 pkt 
3 przykłady – 6 pkt 
4 przykłady – 8 pkt 
5 przykładów – 10 pkt 



 

 
 

Doświadczenie we współpracy ze szkołami zawodowymi w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych 

dla uczniów w okresie ostatnich 6 lat 

Proszę podać nazwę szkoły i  przedstawiciela rynku pracy/zakres współpracy/ rok/ 
Możliwe do uzyskania punkty – 10 pkt 
1 przykład – 2 pkt 
2 przykłady – 4 pkt 
3 przykłady – 6 pkt 
4 przykłady – 8 pkt 
5 przykładów – 10 pkt 

Doświadczenie w opracowywaniu opinii na temat dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego, 

branżowego/raportów, sprawozdań z prowadzonych badań, działań, projektów   

Możliwe do uzyskania punkty – 10 pkt 

1 przykład – 2 pkt 

 

Zamawiający sporządzi ranking ofert w oparciu o ustalone wyżej kryteria. 

Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: C + KM. 

Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać Wykonawca wynosi 65 pkt. 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego 

etapie bez podawania przyczyny. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców 

wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO 

Elżbieta Żochowska 511 056 891 elzbieta.zochowska@nikidw.edu.pl  

Dorota Kowalczyk 511 056 898 dorota.kowlaczyk@nikidw.edu.pl  

Załączniki do oferty:  
Załącznik 1 – Formularz ofertowy  

Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy  

Załącznik 3 – Oświadczenie osobowo-kapitałowe 

Załącznik 4 – Wzór mowy o dzieło 

mailto:elzbieta.zochowska@nikidw.edu.pl
mailto:dorota.kowlaczyk@nikidw.edu.pl

