SZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ
W celu oszacowania wartości zamówienia niezbędnego do ogłoszenia zamówienia
publicznego, zwracam się z prośbą o podanie do dnia 07.02.2018 r. stawki netto za 1 godz.
wykonania nw. usługi.
Niniejsze zapytanie ma na celu jedynie rozeznanie runku i ustalenie wartości zamówienia.
Rozeznanie rynku prowadzone jest w ramach projektu:
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki
Numer i nazwa Działania: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg
Stanowisko:
LIDER PROCESU DZIAŁAŃ Z OBSZARU DORADZTWA EDUKACYJNOZAWODOWEGO W SZKOŁACH
Okres zatrudnienia: marzec 2018 – styczeń 2020 według wstępnego podziału:
- III-VI.2018 – 105 godz.
- IX.2018-VI.2019 – 250 godz.
- IX.2019-I.2020 – 125 godz.
Lider będzie odpowiedzialny za opracowanie procesu i harmonogramu działań związanych
z doradztwem edukacyjno-zawodowym w każdej z 4 szkół podstawowych biorących udział w projekcie.
Czas pracy Lidera procesu działań z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego wynosi: 480 godz.
łącznie w trakcie trwania projektu.
Zadaniem Liderem będzie opracowanie i wdrożenie jednolitej koncepcji programu działań
z obszaru doradztwa w 4 elbląskich szkołach podstawowych. W zakresie opracowania koncepcji Lider
będzie współpracować z prowadzącymi dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach projektu, by
dostosować program do możliwości edukacyjnych i psychofizycznych uczniów. Lider będzie również
współpracował na bieżąco z doradcami w zakresie realizacji i monitoringu zaplanowanych działań
doradczo-edukacyjnych w projekcie, by wszystkie szkoły zrealizowały program zgodnie
z opracowaną koncepcją. Lider będzie osobą o specjalistycznej wiedzy i szerokim doświadczeniu
w pracy z ludźmi w dziedzinie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach. Zadaniem Lidera będzie
kierowanie procesem doradztwa– koordynacja, motywowanie, przewodzenie, organizowanie,
planowanie– czyli zarządzanie całym procesem zmian, jakie mają zajść w obszarze doradztwa
edukacyjno-zawodowego w 4 elbląskich szkołach podstawowych.
Lider zgodnie z zaleceniami IOK organizować będzie:
-udział uczniów w targach edukacyjno-zawodowych;
-udział uczniów w organizowanych dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych;
-udział uczniów w spotkaniach z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych;
„Dzisiaj nauka, jutro sukces”
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-wycieczki zawodoznawcze (np. do zakładów pracy, w tym opracowanie programu edukacyjnego
każdej wycieczki wykorzystującego innowacyjne aktywizujące rozwiązania);
-udział uczniów w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów;
- zajęcia warsztatowe;
- dni uczniowskiej przedsiębiorczości (promowanie zainteresowań, umiejętności, twórczej postawy
uczniów),
-współpracę z rodzicami/opiekunami uczniów;
-spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców.
Wymagania obligatoryjne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika,
2) min. 5 letnie doświadczenie w pracy z uczniem,
3) doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
4) doświadczenie we współpracy z pracodawcami,
5) znajomość zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach,
6) znajomość zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnością.

Określam stawkę netto za 1 godz. wykonania nw. usługi: ……………………………………..
(słownie:……………………………………………………………………………………. ).
Do wyceny dołączam kserokopię dyplomu poświadczającą spełnienie przez mnie wymagania
obligatoryjnego dotyczącego wykształcenia z pkt.1).
Jednocześnie poświadczam, że spełniam wszystkie wymagania obligatoryjne ujęte w pkt.2) –
pkt.6) postawione osobie do prowadzenia zajęć.

……………………………………………………………..
(data i czytelny podpis)
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