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załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów  
w ramach projektu pt. „Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole 
Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem” realizowanego przez Zespół Szkół im. gen. 
Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 
 

1. Miejsce prowadzenia poradnictwa 
 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 

37-420 Rudnik nad Sanem 

Zamawiający udostępnia nieodpłatnie sale szkolne na czas trwania poradnictwa. 

 

2. Ilość godzin poradnictwa: 
 

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe: 

1) rok szkolny 2016/2017 (luty - czerwiec 2017): 

-grupowe: 24 godziny 

-indywidualne: 96 godzin, dla ucz najbardziej potrzebuj na podstawie diagnozy na poradnictwie grupowym 

2) rok szkolny 2017/2018 (styczeń - czerwiec 2018): 

-grupowe: 24 godziny 

-indywidualne: 96 godzin, dla ucz najbardziej potrzebuj na podstawie diagnozy na poradnictwie grupowym 

3)rok szkolny 2018/2019 (styczeń - czerwiec 2019): 

-grupowe: 24 godziny 

-indywidualne: 96 godzin, dla ucz najbardziej potrzebuj na podstawie diagnozy na poradnictwie grupowym 

Łącznie: 

-grupowe: 72 godziny 

-indywidualne: 288 godzin 

Przez jedną godzinę poradnictwa edukacyjno-zawodowego rozumie się godzinę zegarową czyli 60 minut. 

 

3. Godziny prowadzenia poradnictwa: 
 

Z uwagi na fakt, iż uczestnikami projektu są uczniowie, poradnictwo będzie się odbywać od poniedziałku do 

piątku w godzinach po zajęciach lekcyjnych uczniów (godziny do uzgodnienia). 

 

4. Termin przeprowadzenia poradnictwa: 
 

1) rok szkolny 2016/2017 (luty - czerwiec 2017) 

2) rok szkolny 2017/2018 (styczeń - czerwiec 2018) 

3) rok szkolny 2018/2019 (styczeń - czerwiec 2019) 

 

5. Dodatkowe wymagania w stosunku do Wykonawcy: 
1. Usługa objęta zamówieniem obejmuje: 

- przeprowadzenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, 

- zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych (w tym materiałów informacyjnych na temat 

równości szans płci i osób z niepełnosprawnościami). 
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2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił i uzgodnił z Zamawiającym szczegółowy program 

poradnictwa oraz harmonogram poradnictwa w terminie nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem 

poradnictwa. Program poradnictwa powinien zawierać w szczególności: 

- czas trwania i sposób organizacji poradnictwa (liczba godzin poradnictwa w każdym dniu zajęć), 

- cel poradnictwa, 

- wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 

- sposób sprawdzenia efektów poradnictwa. 

3. Zamawiający wymaga aby zakres tematyczny poradnictwa uwzględniał m.in. następujące zagadnienia: 

- W ramach doradztwa uczniowie poznają swoje predyspozycje, co umożliwi im wybór dalszego kierunku 

kształcenia/zawodu. 

- Przełamywanie stereotypów na rynku pracy, promocja wśród kobiet kierunków/zawodów uznawanych za 

typowo męskie. 

- Równość szans płci i osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu zwiększą swoją wiedzę na ten temat. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów. 

4. Wykonawca po zakończeniu kursu powinien przedłożyć następujące dokumenty: 

- oryginały list obecności, 

- karty doradztwa, 

- dziennik zajęć, 

- oryginały list potwierdzających odebranie materiałów szkoleniowych, 

- oryginały ankiet. 

5. Zamawiający wymaga aby wszystkie dokumenty wystawiane przez Wykonawcę wynikające z realizacji 

zamówienia (np. materiały szkoleniowe, harmonogram, zaświadczenia o ukończeniu kursu, protokoły 

odbioru zaświadczeń o ukończeniu kursu, listy obecności) zawierały logo projektu  zgodnie ze wzorem 

załączonym do SIWZ. 


