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Bydgoszcz, 18.09.2018 r.  
 

 

ROZEZNANIE CENOWE DOTYCZACE REALIZACJI  
 DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 

 

 

W związku z realizacją projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu 

ORSG Powiatu Nakielskiego”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy ogłasza roze-

znanie cenowe dotyczące wykonania usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów. 

 

PRZEDMIOT ROZEZNANIA CENOWEGO:  

Przedmiotem rozeznania jest świadczenie usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego w formie warszta-

towej oraz spotkań indywidualnych dla uczniów dla III i IV etapu edukacji (po reformie edukacji VII i VIII 

klasa szkoły podstawowej i licea ogólnokształcące). Usługa realizowana będzie na terenie powiatu nakiel-

skiego w poniżej wskazanych szkołach w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2020 r. Warsztaty 

będą organizowane raz lub dwa razy w m-cu w wymiarze godzinowym wskazanym poniżej. Szczegółowy 

harmonogram zostanie wskazany w umowie na realizację usługi. Zakłada się realizację usługi w sposób 

kompleksowy tzn. z zapewnieniem niezbędnych materiałów dydaktycznych, a także uwzględniając indy-

widualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów. Łączny wymiar 

wsparcia wyniesie 385 godzin zegarowych dla 27 uczniów.  

 

Zajęcia grupowe w formie warsztatów realizowane będą w następujących szkołach: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią  

1 grupa – 5 uczniów, 4h/m-c; 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie 

1 grupa – 5 uczniów, 4h/m-c; 

 Szkoła Podstawowa Specjalna w Karnowie 

1 grupa – 8 uczniów, 4h/m-c; 

 Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie  

1 grupa – 3 uczniów, 10h/m-c. 
 

Zakres tematyczny warsztatów ma objąć, m. in.: 

 kwestie wyboru dalszych kierunków kształcenia; 

 zasady funkcjonowania i poruszania się na rynku pracy; 

 określanie celów zawodowych; 

 stereotypy na rynku pracy i umiejętność ich pokonywania; 

 umiejętność określania kierunku rozwoju zawodowego; 

 przeprowadzenie wśród uczniów testów predyspozycji edukacyjnych i zawodowych; 

 przygotowanie dla uczniów skryptu nt. Kształtowania umiejętności związanych z planowaniem 

własnej kariery zawodowej i skutecznym poruszaniem się na rynku pracy; 

 omówienie właściwych postaw pracowniczych; 

 omówienie zmian w systemie edukacji w kontekście planowanej ścieżki edukacyjno-zawodowej 

przez uczniów. 
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Konsultacje indywidualne realizowane będą w  

Niepublicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach  

dla 6 uczniów, w wymiarze 18 h/m-c  (6 osób po 3h). 

 

Zakres tematyczny spotkań indywidualnych powinien objąć: 

 diagnozę i określenie najbardziej adekwatnych dla danego ucznia kierunku kształcenia i ścieżki 

zawodowej; 

 wyjaśnienie zagadnień dotyczących m. in. awansu zawodowego, możliwości rozwoju zawo-

dowego, udziału w procesie rekrutacji do pracy/na studia uczniów; 

 omówienie bieżących zmian w zakresie systemu edukacji. 

 

 

Do realizacji usługi Wykonawca musi wskazać osobę / osoby spełniającą następujące wymagania w za-

kresie kwalifikacji i doświadczenia:  

a) wykształcenie wyższe; 

b) doświadczenie zawodowe min. 3 lata, w tym doświadczenie w prowadzeniu warsztatów 

i szkoleń w zakresie doradztwa zawodowego/edukacyjnego/rynku pracy; 

c) udokumentowane doświadczenie w świadczeniu doradztwa indywidualnego. 

 

Weryfikacja spełnienia powyższych wymagań dokonana zostanie w oparciu o zapisy w CV osób wskaza-

nych do realizacji usługi, które załączyć należy do rozeznania.  

 

Zwracamy się z prośbą o dokonanie wyceny usługi zgodnie z powyższym opisem. Wycenę prosimy przed-

stawić na formularzu załączonym do niniejszego rozeznania cenowego. W formularzu należy dokonać 

wyceny stawki godzinowej brutto (godz. zegarowa) za realizację usługi doradztwa edukacyjno-

zawodowego. Złożenie formularza jest jednoznaczne z oświadczeniem o spełnieniu wymaganych kwalifi-

kacji i kompetencji wskazanych w rozeznaniu. Prosimy o przedstawienie wyceny do dnia 24.09.2018 r. 

i dołączenie CV osoby/osób wskazanych do prowadzenia doradztwa.  

 

Wycenę można dostarczyć  na jeden z poniższych sposobów: 

 osobiście w biurze projektu lub sekretariacie w dni robocze w godz. 8.00-16.00: 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy  

ul. Długa 34 

85-034 Bydgoszcz; 

 pocztą tradycyjną na powyżej wskazany adres (decyduje data wpływu); 

 w formie elektronicznej na adres graj@pte.bydgoszcz.pl . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
 
 
Załącznik nr 1 FORMULARZ NA ŚWIADCZENIE USŁUGI DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 

zgodnie z procedurą rozeznania rynku dotyczącą usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów 

w ramach projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu 

Nakielskiego” składam poniższy formularz: 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy: Adres: 

Telefon: E-mail: 

REGON: www (jeśli dotyczy): 

NIP: 
Reprezentant: 

(osoba uprawniona do złożenia oferty) 

Imię i nazwisko osoby wskazanej do realizacji 

usługi doradztwa edukacyjno- zawodowego  

 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż osoba/osoby wskazane do realizacji usługi posiada/posiadają: 

 wykształcenie wyższe; 

 doświadczenie zawodowe min. 3 lata, w tym doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń 

w zakresie doradztwa zawodowego/edukacyjnego/rynku pracy; 

 udokumentowane doświadczenie w świadczeniu doradztwa indywidualnego; 

na potwierdzenie czego do oferty załączam CV.  

ZAKRES USŁUGI 

Nazwa 

 

Cena jednostkowa [brutto PLN] za godzinę zegarową 

realizacji usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

 

…………………………………………………….. brutto / 1 godz.  

słownie: …………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 
 

……………………………………………………………… 
Data, podpis i/lub pieczątka 


