
 
Załącznik nr 2 

Opis przedmiotu zamówienia  

  

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie recenzji (dzieła) metodycznej podstaw 

programowych kształcenia w zawodach – ocena zgodności z założeniami ZSK i poziomu PRK. 

 

Zamówienie zostanie przygotowane na potrzeby projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (IBE) na 

zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. 

 

Eksperci wskażą proponowaną liczbę podstaw programowych kształcenia w zawodach, których 

recenzji metodycznej gotowi są się podjąć we wskazanych terminach, jednak ich liczba nie może być 

mniejsza niż 10 recenzji. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje 

opracowanie łącznie 214 recenzji przez wszystkich ekspertów. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość negocjacji co do liczby recenzji realizowanych przez każdego eksperta. 

 

W sytuacji gdy Ekspert uczestniczył w opracowaniu dokumentów stanowiących przedmiot recenzji, 

jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę. 

 

Recenzja ma mieć formę: 

1) Wypełnionego formularza recenzji wraz załącznikami, tj.: 

 tekstem podstawy programowej w danym zawodzie wraz z naniesionymi uwagami; 

 tabelą zgodności i rekomendacją wraz z naniesionymi uwagami.  

 

Materiały stanowiące przedmiot recenzji, tj. tekst podstawy programowej i tabela zgodności zostaną 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku braku opracowanej wcześniej tabeli 

zgodności i rekomendacji Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić propozycję wypełnienia takiej 

tabeli.   

Propozycje tabel zgodności i rekomendacji powinny być zgodne ze wzorem przekazanym przez 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji wzoru formularza. 

 

Zgodnie z potrzebami wskazywanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazane jest 

zweryfikowanie podstaw programowych pod kątem zgodności sformułowanych w nich efektów 

uczenia się z założeniami ZSK. W szczególności recenzja powinna dotyczyć zgodność z zasadami 

związanymi z formułowaniem efektów uczenia się w następujących aspektach: 

 

1. Opis efektów uczenia się: 

 czy możliwe jest sprawdzenie (zmierzenie) osiągnięcia efektów uczenia się? 

 czy efekty są zapisane językiem zrozumiałym, poprawnym stylistycznie i gramatycznie? 

 czy efekty nie zawierają czasowników wieloznacznych oraz sformułować mogących 

powodować problemy z jednoznaczną interpretacją (których da się uniknąć)? 

 czy efekty pozwalają na zaplanowanie i przeprowadzenie walidacji, której wynik będą 

porównywalne oraz czy możliwe jest odniesienie efektów do poziomu PRK? 

 czy efekty są możliwe do osiągnięcia przez osoby, dla których dana kwalifikacja jest 

przewidziana? 

2. Spójność opisu kwalifikacji: 

 czy efekty uczenia się odpowiadają zadaniom zawodowym wskazanym w podstawie 

programowej? 

 czy podział na kwalifikacje i zestawy efektów uczenia się jest logiczny i przejrzysty? 

 czy wyodrębnione zestawy w wyczerpujący sposób odpowiadają zakresowi kwalifikacji? 
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 czy wskazane nazwy umiejętności odpowiadają nazwom zestawów? 

 czy wskazane kryteria weryfikacji dla każdej z umiejętności pozwalają stwierdzić, że została 

ona opanowana? 

 czy opis efektów uczenia się nie zawiera powtórzeń? 

3. Poziom PRK kwalifikacji: 

 czy trafnie wskazano poziom PRK? 

 czy załączona tabela wraz z rekomendacją stanowią rzetelną i przekonującą dokumentację 

procesu przypisywania poziomu PRK do kwalifikacji? 

 

Szczegółowy sposób realizacji przedmiotowego zakresu recenzji zostanie skonsultowany z 

Zamawiającym podczas spotkań roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostępu i 

zgłaszania uwag do formy i zakresu recenzji, zgodnie z harmonogramem prac, który zostanie ustalony 

z Wykonawcą zamówienia po podpisaniu umowy. 

 

W przypadku niewyłonienia liczby ekspertów gwarantujących wykonanie w oznaczonym terminie 

wszystkich zakładanych recenzji, Zamawiający zastrzega sobie prawo ponownego ogłoszenia 

zamówienia, w celu uzupełnienia dodatkowych recenzji po tym terminie. 

 

Sposób realizacji zamówienia  

 Wykonawca ma obowiązek ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji  

zamówienia. Wykonawca powinien uwzględniać wszelkie uwagi i stanowiska Zamawiającego, 

które doprecyzowują lub uzupełniają niniejsze zapisy  i nie są z nimi sprzeczne. 

 Wykonawca ma obowiązek osobistego uczestniczenia w spotkaniach zorganizowanych przez 

Zamawiającego. 

 Zamawiający zorganizuje spotkania konsultacyjne i zapewni finansowanie dojazdu, a w 

przypadku spotkania dwudniowego, także nocleg.  

 Niezależnie od wskazanych wcześniej wymagań, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania 

Zamawiającemu, na jego żądanie w dowolnej formie, wszelkich informacji o przebiegu 

realizacji zamówienia. 

 Wykonawca zobowiązany jest również niezwłocznie, na piśmie informować Zamawiającego o 

wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację zamówienia, zwłaszcza 

mających wpływ na terminowość podejmowanych działań. 

 Wykonawca weźmie udział w co najmniej jednym, a maksymalnie trzech, spotkaniach 

konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego. Celem spotkań, trwających ok 6 godzin 

zegarowych każde, będzie wprowadzenie Wykonawcy w zakres planowanych działań i 

omówienie postępu prac.  

 Wykonanie zamówienia obejmie pracę własną Wykonawcy poświęconą na przygotowanie 

recenzji oraz udział Wykonawcy w spotkaniach konsultacyjnych z członkami zespołu 

Zamawiającego, a także kontakt osobisty, kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

 Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną ustalone z Wykonawcą po zawarciu 

umowy. 

 

 

Roboczy harmonogram realizacji zamówienia 

I. W ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego odbędzie się 

pierwsze spotkanie konsultacyjne, na którym zostanie ustalony zakres prac i szczegółowe 

warunki realizacji zamówienia oraz  współpracy Wykonawców z Zamawiającym. Termin 

spotkań konsultacyjnych zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu. 

II. W ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy – Wykonawca prześle drogą elektroniczną co 

najmniej pierwsze 3 recenzje wybranych podstaw programowych. 
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III. 15 roboczych dni od podpisania umowy – Wykonawca prześle drogą elektroniczną co 

najmniej 7 kolejnych recenzji podstaw programowych  

IV. Do 20 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca prześle drogą elektroniczną wszystkie 

ustalone do wykonania recenzje. 

Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu realizacji zamówienia w zakresie  

pkt I-III.  

 

Wymagania techniczne  

Produkt wypracowany w ramach zamówienia będzie przygotowany z wykorzystaniem 

oprogramowania umożliwiającego jego edycję przez Zamawiającego.  


