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Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca opracowanie standardów egzaminacyjnych 

i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych oraz 9 nowoczesnych 

pakietów edukacyjnych do kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum 

Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na 

terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie piętnastu niżej 

określonych części zamówienia (części od 1 do 6 dotyczą Kursów Umiejętności Zawodowych, 

a od 7 do 15 Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych): 

1.1 część 1 MEC.03 Rysunek Techniczny (Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310) lub 

BUD.08.1 Rysunek techniczny budowlany (Monter konstrukcji budowlanych 711102) 

1.2 część 2 Monter instalacji fotowoltaicznych 

1.3 część 3 MOD.03 Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży  (753105 Krawiec) 

1.4 część 4 DRM.04 Rysunek techniczny w branży drzewno-meblarskiej (Stolarz 752205) 

(grafika i wizualizacja projektu) 

1.5 część 5 BUD.10. Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (Stolarz 752205+ Ślusarz) 

1.6 część 6 ELM.01. Podstawy automatyki (Technik automatyk 311909) + (Technik automatyk 

sterowania ruchem kolejowym 311407 – TKO.02.3) 

1.7 część 7 BUD.10.10 - Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej  

(Monter stolarki budowlanej 712906) 

1.8 część 8 INF.04. - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 

1.9 część 9 SPO.01 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej  

(Asystent osoby niepełnosprawnej 341201) 

1.10 część 10 MEC. 09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  

(Technik mechanik - operator obrabiarek skrawających 311504) 

1.11 część 11 MOT.01. - Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 

(Blacharz samochodowy 721306) 

1.12 część 12 SPO.02- Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej (Opiekun 

osoby starszej 341202) 

1.13 część 13 BPO.03 - Wykonywanie działań ratowniczych (Technik pożarnictwa  311919) 

1.14 część 14 OGR.03 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 

krajobrazu. (Technik architektury krajobrazu 314202) 

1.15 część 15 ELM.01. - Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki 

przemysłowej (Technik automatyk 311909) 

W zakresie od części od 1 do 6: 

 

Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłosił się jako: 

1) autor programu i nowoczesnych zasobów edukacyjnych - nauczyciel lub instruktor 

praktycznej nauki zawodu lub mistrz w zawodzie lub specjalista, 

 

Zadania będą nadzorowane przez 2 recenzentów niepowiązanych z autorem: 

1) autora – nauczyciela lub instruktora praktycznej nauki zawodu lub mistrza w zawodzie 

lub specjalisty, 

 

Zakres prac i wymagania dotyczące osoby realizującej usługę (w zakresie każdej I części  

zamówienia): 
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I. autor – nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu lub mistrz w zawodzie lub 

specjalista 

 

1. Zakres usługi: 

1.1 opracowanie programu KUZ, wg. szablonu oraz zgodnie z obowiązującymi aktami 

prawnymi1, zawierających: 

 informacje dotyczące możliwości potwierdzania umiejętności zawodowych,  

 organizacji i przebiegu egzaminu potwierdzającego umiejętności zawodowe,  

 możliwości uzupełniania i potwierdzania kwalifikacji,  

 wymagania egzaminacyjne, 

1.2 odbycie szkolenia z zakresu obsługi narzędzi do tworzenia multimedialnych zasobów 

dydaktycznych na terenie Miasta Białegostoku (termin szkolenia zostanie ustalony 

po zawarciu umów na wykonanie zadań); 

1.3 zapoznanie się z szablonem standardu egzaminacyjnego i szablonem programu oraz 

szablonem nowoczesnych zasobów edukacyjnych do kursu umiejętności zawodowych; 

szablony zostaną udostępnione autorom po zawarciu umów na wykonanie zadań; 

1.4 opracowanie programu kursu umiejętności zawodowych, wg szablonu oraz  zgodnie 

z wymaganymi zawartymi w obowiązującym w dniu ogłoszenia Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz.U. 2012 poz. 1152 z późn. zm.); 

1.5 opracowanie nowoczesnych zasobów edukacyjnych do kursów umiejętności zawodowych 

składających się z e-podręcznika zawierającego: treści kształcenia z elementami 

interaktywnymi umożliwiającymi samosprawdzenie, zestawy ćwiczeń lub zadań 

do wykonania zawierające instrukcje ich wykonania krok po kroku. Instrukcje powinny 

zawierać poglądowe elementy graficzne i multimedialne tj. schematy, rysunki, zdjęcia, 

prezentacje, filmy instruktażowe, tutoriale; 

1.6 naniesienie poprawek w opracowaniach wskazanych przez: 

 recenzenta dydaktycznego i merytorycznego, 

 opiekuna merytorycznego obszaru wsparcia nowoczesne zasoby edukacyjne, 

 członków Grupy Roboczej ds. nowoczesnych zasobów edukacyjnych; 

1.7 ścisła współpraca w ramach zespołu autorskiego; 

1.8 ścisła współpraca z opiekunem merytorycznym obszaru wsparcia nowoczesne zasoby 

edukacyjne i koordynatorem projektu; 

1.9 zasięgnięcie opinii co najmniej 10 osobowej grupy uczniów szkół zawodowych 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego o opracowanych zasobach edukacyjnych. 

Koordynator projektu, opiekun merytoryczny, recenzenci i członkowie Grupy Roboczej 

obszaru wsparcia nowoczesne zasoby edukacyjne zastrzegają sobie prawo udziału 

w testowaniu opracowanych zasobów. 

2. Planowany termin realizacji: 

2.1 Opracowanie programu KUZ– w okresie 4 tygodni opracowanie programu kursu 

umiejętności zawodowych oraz standardu egzaminacyjnego – w okresie kolejnych 2 

tygodni, 

2.2 opracowanie I części zasobów do KUZ w wymiarze ½ przewidzianych zasobów dla 

poszczególnych kursów – do 2 m-cy po zatwierdzeniu programu kursu, 

2.3 opracowanie II części zasobów edukacyjnych do KUZ – do 4 m-cy po zatwierdzeniu 

programu kursu, 

3. Planowany ramowy harmonogram realizacji zadań (zadania będą realizowane etapowo): 

3.1 opracowanie projektu programu KUZ – w okresie 2 tygodni dokonanie poprawek 

wskazanych przez recenzenta oraz uzyskanie od niego potwierdzenia poprawności ich 

                                                 
1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 
2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 poz. 1152 z późn. zm.) 
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wprowadzenia w okresie do 2 tygodni, ocena jakości opracowania i przyjęcie programu 

przez Grupę Roboczą ds. nowoczesnych zasobów edukacyjnych kolejnych 12 tygodni. 

3.2 opracowanie projektu standardu egzaminacyjnego KUZ – w okresie 2 tygodni dokonanie 

poprawek wskazanych przez recenzenta oraz uzyskanie od niego potwierdzenia 

poprawności ich wprowadzenia w okresie do 2 tygodni, ocena jakości opracowania i 

przyjęcie programu przez Grupę Roboczą ds. nowoczesnych zasobów edukacyjnych 

kolejnych 12 tygodni. 

3.3 opracowanie zasobów edukacyjnych – dokonanie poprawek wskazanych przez recenzenta 

oraz uzyskanie od niego potwierdzenia poprawności ich wprowadzenia do opracowania 

nowoczesnych zasobów edukacyjnych do KUZ w okresie do 4 miesięcy od dnia 

zaakceptowania programu kursu.  

a) autorzy zobowiązani są przedstawiać do akceptacji opiekunowi merytorycznemu 

obszaru wsparcia nowoczesne zasoby edukacyjne, każdej części opracowywanego 

kursu. Uzyskanie pozytywnej oceny wykonania zadania pozwala na przystąpienie 

do realizacji następnego. Szczegółowy harmonogram realizacji zadań autorzy 

otrzymają po podpisaniu umów,   

b) po opracowaniu pierwszej merytorycznej części kursu autorzy zobowiązani 

są do zasięgnięcia opinii recenzenta oraz grupy uczniów na temat przygotowanych 

zasobów. W procesie tym będzie uczestniczyć opiekun merytoryczny oraz członkowie 

Grupy Roboczej ds. nowoczesnych zasobów edukacyjnych, 

c) autorzy zobowiązani są do uzyskania od recenzentów akceptacji poprawności 

wprowadzenia poprawek. 

4. Wymagania dla autora – nauczyciela lub instruktora praktycznej nauki zawodu lub 

mistrza w zawodzie lub specjalisty:  

4.1 wykształcenie wyższe techniczne, 

4.2 co najmniej 3-letnie (odpowiednio 30-miesięczne – w odniesieniu do roku szkolnego) 

doświadczenie w pracy dydaktycznej w obszarze  zawodów, w których kandydat zgłosił 

chęć opracowania standardów i zasobów edukacyjnych: w przypadku specjalisty 

co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w pracy dydaktycznej (w celu weryfikacji należy 

podać  nazwę szkoły/placówki; okresu pracy dydaktycznej w układzie od miesiąc, rok; 

do miesiąc, rok; nazwy nauczanego przedmiotu kształcenia zawodowego teoretycznego/ 

praktycznego), 

4.3 doświadczenie w zakresie współpracy z przedstawicielami rynku pracy (w celu weryfikacji 

należy opisać organizację/realizację praktycznej nauki zawodu, doskonalenie 

zawodowe, organizację konkursów/turniejów/olimpiad itp., przeprowadzanie egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe), 

4.4 umiejętność posługiwania się TIK, (należy opisać doświadczenie w jej stosowaniu), 

4.5 doświadczenie w prowadzeniu kształcenia na odległość, opracowywaniu 

e-materiałów szkoleniowych (należy opisać doświadczenie), 

 

W zakresie od części 7 do 15: 

Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłosił się jako: 

1) Autor programu i nowoczesnych zasobów edukacyjnych - nauczyciel lub instruktor 

praktycznej nauki zawodu lub mistrz w zawodzie lub specjalista, 

 

Zadania, będą nadzorowane przez 2 recenzentów niepowiązanych z autorem: 

1) autora – nauczyciela lub instruktora praktycznej nauki zawodu lub mistrza w zawodzie 

lub specjalisty, 

 

Zakres prac i wymagania dotyczące osoby realizującej usługę (w zakresie każdej I części  

zamówienia): 

II. autor – nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu lub mistrz w zawodzie lub 

specjalista 
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1. Zakres usługi: 

1.1 opracowanie programu KKZ, wg. szablonu oraz zgodnie z obowiązującymi aktami 

prawnymi, zawierające: 

 informacje dotyczące możliwości potwierdzania umiejętności zawodowych,  

 organizacji i przebiegu egzaminu potwierdzającego umiejętności zawodowe,  

 możliwości uzupełniania i potwierdzania kwalifikacji,  

 wymagania egzaminacyjne, 

1.2 odbycie szkolenia z zakresu obsługi narzędzi do tworzenia multimedialnych zasobów 

dydaktycznych na terenie Miasta Białegostoku (termin szkolenia zostanie ustalony 

po zawarciu umów na wykonanie zadań); 

1.3 zapoznanie się z szablonem programu oraz szablonem nowoczesnych zasobów 

edukacyjnych; szablony zostaną udostępnione autorom po zawarciu umów na wykonanie 

zadań; 

1.4 opracowanie programu kursu, wg szablonu oraz  zgodnie z wymaganymi zawartymi 

w obowiązującym w dniu ogłoszenia Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w 

sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 poz. 1152 z 

późn. zm.); 

1.5 opracowanie nowoczesnych zasobów edukacyjnych do kursów składających się z e-

podręcznika zawierającego: treści kształcenia z elementami interaktywnymi 

umożliwiającymi samosprawdzenie, zestawy ćwiczeń lub zadań do wykonania zawierające 

instrukcje ich wykonania krok po kroku. Instrukcje powinny zawierać poglądowe elementy 

graficzne i multimedialne tj. schematy, rysunki, zdjęcia, prezentacje, filmy instruktażowe, 

tutoriale; 

1.6 naniesienie poprawek w opracowaniach wskazanych przez: 

 recenzenta dydaktycznego i merytorycznego, 

 opiekuna merytorycznego obszaru wsparcia nowoczesne zasoby edukacyjne, 

 członków Grupy Roboczej ds. nowoczesnych zasobów edukacyjnych; 

1.7 ścisła współpraca w ramach zespołu autorskiego; 

1.8 ścisła współpraca z opiekunem merytorycznym obszaru wsparcia nowoczesne zasoby 

edukacyjne i koordynatorem projektu; 

1.9 zasięgnięcie opinii co najmniej 10 osobowej grupy uczniów szkół zawodowych 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego o opracowanych zasobach edukacyjnych. 

Koordynator projektu, opiekun merytoryczny, recenzenci i członkowie Grupy Roboczej 

obszaru wsparcia nowoczesne zasoby edukacyjne zastrzegają sobie prawo udziału 

w testowaniu opracowanych zasobów. 

2. Planowany termin realizacji: 

2.4 Opracowanie programu KKZ– w okresie 4 tygodni opracowanie programu kursu 

umiejętności zawodowych, 

2.5 opracowanie I części zasobów edukacyjnych do KKZ w wymiarze ½ przewidzianych 

zasobów dla poszczególnych kursów – w okresie do 3 miesięcy od dnia zaakceptowania 

programu kursu, 

2.6 opracowanie II części zasobów edukacyjnych do KKZ – w okresie do 6 miesięcy od dnia 

zaakceptowania programu kursu 

3. Planowany ramowy harmonogram realizacji zadań (zadania będą realizowane etapowo): 

3.1 opracowanie projektu programu KKZ – w okresie 2 tygodni dokonanie poprawek 

wskazanych przez recenzenta oraz uzyskanie od niego potwierdzenia poprawności ich 

wprowadzenia w okresie do 4 tygodni, ocena jakości opracowania i przyjęcie programu 

przez Grupę Roboczą ds. nowoczesnych zasobów edukacyjnych kolejnych 12 tygodni. 

3.2 opracowanie  zasobów edukacyjnych – w okresie 2 tygodni dokonanie poprawek 

wskazanych przez recenzenta oraz uzyskanie od niego potwierdzenia poprawności ich 

wprowadzenia w okresie do 4 tygodni, ocena jakości opracowania i przyjęcie programu 

przez Grupę Roboczą ds. nowoczesnych zasobów edukacyjnych kolejnych 12 tygodni. 
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a) autorzy zobowiązani są przedstawiać do akceptacji opiekunowi merytorycznemu 

obszaru wsparcia nowoczesne zasoby edukacyjne, każdej części opracowywanego 

kursu. Uzyskanie pozytywnej oceny wykonania zadania pozwala na przystąpienie do 

realizacji następnego. Szczegółowy harmonogram realizacji zadań autorzy otrzymają 

po podpisaniu umów,   

b) po opracowaniu pierwszej merytorycznej części kursu autorzy zobowiązani są 

do zasięgnięcia opinii recenzenta oraz grupy uczniów na temat przygotowanych 

zasobów. W procesie tym będzie uczestniczyć opiekun merytoryczny oraz członkowie 

Grupy Roboczej ds. nowoczesnych zasobów edukacyjnych, 

c) autorzy zobowiązani są do uzyskania od recenzentów akceptacji poprawności 

wprowadzenia poprawek. 

4. Wymagania dla autora – nauczyciela lub instruktora praktycznej nauki zawodu lub 

mistrza w zawodzie lub specjalisty:  

4.1 wykształcenie wyższe techniczne, 

4.2 co najmniej 3-letnie (odpowiednio 30-miesięczne – w odniesieniu do roku szkolnego) 

doświadczenie w pracy dydaktycznej w obszarze  zawodów, w których kandydat zgłosił 

chęć opracowania standardów i zasobów edukacyjnych: w przypadku specjalisty 

co najmniej             3-miesięczne doświadczenie w pracy dydaktycznej (w celu weryfikacji 

należy podać  nazwę szkoły/placówki; okresu pracy dydaktycznej w układzie od miesiąc, 

rok; do miesiąc, rok; nazwy nauczanego przedmiotu kształcenia zawodowego 

teoretycznego/ praktycznego), 

4.3 doświadczenie w zakresie współpracy z przedstawicielami rynku pracy (w celu weryfikacji 

należy opisać organizację/realizację praktycznej nauki zawodu, doskonalenie 

zawodowe, organizację konkursów/turniejów/olimpiad itp., przeprowadzanie egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe), 

4.4 umiejętność posługiwania się TIK, (należy opisać doświadczenie w jej stosowaniu), 

4.5 doświadczenie w prowadzeniu kształcenia na odległość, opracowywaniu e-materiałów 

szkoleniowych (należy opisać doświadczenie), 

 

III. Inne założenia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 

1. Terminy wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem terminu 

wykonania zamówienia podanego w rozdziale III SIWZ są terminami informacyjnymi i mogą ulec 

zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w podanych terminach realizacji 

i harmonogramach, 

2. Wszyscy wykonawcy usługi zgadzają się na przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw 

autorskich do wykonanej dokumentacji. 

 


