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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

Przeprowadzenie niezbędnych badań i przygotowanie opracowań oraz konsultacji społecznych  

z wykorzystaniem efektów prac poszczególnych Grup Roboczych oraz 13 Szkolnych Zespołów 

Modernizacyjnych oraz digitalizacja interaktywna strategii.  

Program ma mieć charakter dokumentu strategicznego. Przygotowanie programu poprzedzone musi być 

przeprowadzeniem konsultacji społecznych z interesariuszami. Konsultacje mają odbyć się w każdej 

z gmin BOF (Białostocki Obszar Funkcjonalny). W pracach nad programem muszą uczestniczyć 

wszyscy kluczowi partnerzy: władze samorządowe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, kapitał 

społeczny, organizacje pozarządowe. Zamawiający wymaga, aby w każdej z gmin Wykonawca 

przeprowadził konsultacje społeczne dwukrotnie. 

Opracowany dokument powinien powstać w oparciu nie tylko o przeprowadzone konsultacje społeczne, 

ale też zebrane materiały źródłowe, badania, wnioski Białostockiej Komisji Akredytacyjnej i dane 

strategiczne oraz obowiązujące dokumenty strategiczne (dokumenty europejskie, krajowe, lokalne), 

w tym właściwe strategie dla rozwoju Miasta Białegostoku, powiatu białostockiego oraz województwa 

podlaskiego.  

Co do zasady Program:  

 winien uwzględniać realizację kształcenia zawodowego przy współpracy szkół, organów 

prowadzących oraz lokalnych pracodawców, 

 powinien być tak skonstruowany, aby nie tylko modernizować kształcenie zawodowe,  

ale też sprawić, aby było zachęcające dla młodych ludzi, 

 uwzględniać ma dostosowanie kierunków kształcenia w szkołach zawodowych do tej części 

programu strategii rozwoju województwa, która dotyczy finansowania szkolnictwa 

zawodowego (np.: tworzenie klas kształcących w nowych zawodach, takich zawodach na które 

będzie zapotrzebowanie do 2030 roku itp.) oraz zawierać informację o tym, iż istotne jest 

wyposażenie uczniów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje, dodatkowe możliwości 

podnoszenia kompetencji i nabywania kwalifikacji, których nie ma w programie kształcenia  

w danym zawodzie. 

Harmonogram prac podczas przygotowania strategii:  

1. Konsultacje robocze I stopnia odbywające się w fazie przygotowania dokumentu (spotkania  

i badanie ankietowe). W ramach organizacji konsultacji roboczych I stopnia Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować ankietę oraz przeprowadzić, co najmniej jedno spotkanie w każdej  

z gmin. Na spotkanie Wykonawca powinien zaprosić przedstawicieli: szkół (w tym zwłaszcza 

szkół ponadgimnazjalnych/średnich zawodowych), władzy samorządowej, przedsiębiorców, 

stowarzyszeń, mieszkańców. Po konsultacjach I stopnia Wykonawca jest zobowiązany  

do przedstawienia sprawozdania z odbytych konsultacji w każdej gminie. Sprawozdanie musi 

zawierać krótkie informacje z przebiegu spotkania roboczego, datę, miejsce i ilość 

zaproszonych gości, podpisaną przez uczestników spotkania listę obecności, dokumentację 

fotograficzną w wersji elektronicznej.  

2. Opracowanie wstępnej wersji projektu i przedstawienie jej na spotkaniu ze wskazanym przez 

Zamawiającego zespołem (przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku, Starostwa 

Powiatowego, Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Stowarzyszenia 
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Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Zamawiającego (tj. Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku) i poddanie konsultacjom (wersja 

elektroniczna z przygotowanym formularzem zgłaszania uwag). 

3. Konsultacje projektu dokumentu II stopnia (umieszczenie na stronie internetowej projektu 

dokumentu oraz przygotowanie formularza zgłaszania uwag). Konsultacje będą odbywać się 

online poprzez przesyłanie formularza na adres e-mail. Następnie formularze będą 

przekazywane Wykonawcy w celu wykorzystania do opracowania dokumentu.  

Z przeprowadzonych konsultacji Wykonawca przedłoży sprawozdanie dotyczące przebiegu 

konsultacji (zawierające informacje o ilości złożonych uwag i ich rozstrzygnięciu oraz 

przebiegu konsultacji).  

4. Prezentacja przez Wykonawcę ostatecznej wersji dokumentu wskazanemu przez 

Zamawiającego zespołowi (przedstawiciele Prezydenta Miasta Białegostoku, Starostwa 

Powiatowego, Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Stowarzyszenia 

Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Zamawiającego (tj. Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku). 

5. Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji Programu i jego digitalizacja. 

Za organizację spotkań konsultacyjnych odpowiedzialny będzie Wykonawca (Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty zaproszeń, przygotowania materiałów konsultacyjnych, zapewnienia prowadzących, 

miejsca konsultacji). W zakresie zadania Wykonawca wykona również digitalizację materiału. 

 

 


