
 
 

                   

Radom, 22.08.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 Ekspert z zakresu doradztwa zawodowego – autor por adnika dla 

nauczyciela (poradnictwo grupowe) 
 
 

1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego  
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu  
26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10  
Adres internetowy: www.itee.radom.pl  
Osoba do kontaktu: dr Jolanta Religa; jola.religa@itee.radom.pl   
 
2.Finansowanie przedmiotu zapytania ofertowego  
Projekt: „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia 
zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”, finansowany w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 
8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży 
i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania” zwany dalej „Projektem. 
Nr umowy: RPWP.08.03.04-30-0002/16-00 
 
3. Przedmiot zapytania ofertowego  
3.1. Przedmiotem zapytania ofertowego (dalej zwanego „Zapytaniem Ofertowym”) jest 

przeprowadzenie postępowania, którego celem będzie wyłonienie 2 osób 
(Wykonawców), którzy po zawarciu umowy z Zamawiającym, opracują wspólnie (jako 
współautorzy) poradnik do prowadzenia zajęć ukierunkowanych na tworzenie 
indywidualnych planów karier (IPK) dla uczniów szkól zawodowych (poradnictwo 
grupowe).  

3.2. Szczegółowe zadania każdego Wykonawcy obejmują: 
3.2.1. Zapoznanie się z koncepcją pozostałych poradników opracowywanych w ramach 

zadania przez partnerstwo projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do 
sukcesu”: 

− Jak zaplanować własny rozwój edukacyjno-zawodowy? Poradnik dla uczniów;  
− Wspieram dziecko w planowaniu kariery zawodowej. Poradnik dla rodzica  
− Jak wspierać uczniów w projektowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego? Poradnik 

dla nauczyciela (1 tom - poradnictwo indywidualne) 
3.2.2. Opracowanie koncepcji poradnika dla nauczyciela Jak wspierać uczniów 

w projektowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego? Poradnik dla nauczyciela 
(2 tom – poradnictwo grupowe); 

3.2.3. Zgromadzenie materiałów i zredagowanie tekstu. Poradnik powinien zawierać: 
• teoretyczną część wprowadzającą; 
• scenariusze zajęć dydaktycznych wraz z materiałami dla uczniów, pozwalające 

na realizację minimum 12 godzin zajęć ukierunkowanych na tworzenie IPK; 
• wskazówki metodyczne dla nauczyciela doradcy – jak zrealizować 12 godzin 

zajęć dydaktycznych z doradztwa grupowego. 
3.2.4. Ścisłą współpracę z zespołem autorskim opracowującym pozostałe poradniki, tj.: 

doradcami zawodowymi z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży oraz 



 
 

                   

konsultantem – pracownikiem Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej 
ITeE-PIB. 

3.3.Termin wykonania zamówienia (opracowania zredagowanej treści poradnika) – 
do 30.09.2018r. 

3.4 Opracowanie edycyjne i korekta językowa nie wchodzi w zakres zlecanych Wykonawcy 
prac.  

 
4. Termin zło żenia oferty: do 31.08.2018 roku.  
 
5. Szacowany nakład pracy w przygotowanie poradnika : 2os x 100h 
 
6. Wymogi dotycz ące doświadczenia Wykonawcy:  

− Wykształcenie kierunkowe (zakresu doradztwa zawodowego); 
− Minimum 5 letnie doświadczenie jako doradca zawodowy; 
− Minimum 1 publikacja z zakresu doradztwa zawodowego (autor lub współautor).  

 
7. Dodatkowe informacje. 

Pisemną ofertę w postaci wyceny brutto realizacji całego Zapytania Ofertowego na 
załączonym formularzu należy przesłać do dnia 31.08.2018 drogą mailową na adres: 
Jolanta Religa (jola.religa@itee.radom.pl). Do oferty należy dołączyć CV każdego 
Wykonawcy (jako dowód spełnienia wymogów dotyczących Wykonawcy) oraz klauzule w 
zakresie ochrony danych osobowych o treści zgodnej z pkt. 8, podpisane własnoręcznie 
(czytelnie) i odrębnie przez każdego Wykonawcę. 
Podana cena musi obejmować wszystkie koszty, które mogą powstać w związku z 
realizacją zamówienia. 
 

8. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Instytut Technologii 

Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. K. 
Pułaskiego 6/10, KRS nr 0000043623, NIP nr 796-003-58-05;  

� dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie Technologii 
Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym: email: iodo@itee.radom.pl ; 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu przeprowadzenia postępowania w związku z Zapytaniem Ofertowym 
prowadzonym w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017r. 
zwane dalej „Wytycznymi”; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o powołane Wytyczne; 

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozliczenia 
Projektu lub okres realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania w związku z Zapytaniem Ofertowym oraz nie dłużej, aniżeli okres 
przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy; 



 
 

                   

� Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z 
udziałem w postępowaniu związku z Zapytaniem Ofertowym; brak podania tych danych 
uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w tym postepowaniu i zawarcie umowy;   

� W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO  

a. posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych*; 
− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 
b. nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 
9.Zastrze żenie prawne 

Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter 
sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.  
 Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Instytutu 
Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu o zawarcie 
umowy. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

______________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
ani zmianą postanowień umowy. 


