
         
Załącznik nr 2 

Opis przedmiotu zamówienia   
  

 

Nazwa zamówienia: „Opracowanie 10. zestawów efektów uczenia się z zakresu 

umiejętności podstawowych” 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu “Szansa - nowe możliwości dla dorosłych”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę 10. zestawów efektów uczenia 

się wraz z kryteriami weryfikacji oraz wymaganiami dotyczącymi walidacji i podmiotów 

przeprowadzających walidację, w następujących obszarach (każdy zestaw będzie przynależał 

do jednego z 10. obszarów): 

1. Prowadzenie mailowej korespondencji prywatnej i służbowej 

2. Tworzenie pism i listów urzędowych (np. do urzędu gminy, do sądu, do urzędu 

skarbowego) 

3. Tworzenie listu motywacyjnego i CV za pomocą edytorów tekstu (np. narzędzi 

pakietu MS Office) 

4. Analizowanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł (np. 

medycznych – ulotki medyczne, portale internetowe, zalecenia lekarskie; 

podstawowej z zakresu prawa – pisma sądowe, policyjne; z zakresu bezpieczeństwa 

pożarowego, itp.) 

5. Analizowanie i przetwarzanie treści reklamowych i promocyjnych, w tym wykresów 

liczbowych (np. ulotki, banery, reklamy radiowo-telewizyjne oraz internetowe, 

kampanie reklamowe, kampanie polityczne) 

6. Korzystanie z narzędzi, stron internetowych, kont na serwisach społecznościowych 

(np. komunikatorów internetowych, blogów, serwisów i platform sprzedażowych) 

7. Rejestrowanie się w serwisach i platformach internetowych oraz bezpieczne 

korzystanie z nich (np. rejestracja do przedszkola, rejestracja do lekarza, składanie 

wniosków o wydanie różnego typu dokumentów, korzystanie z dziennika 

elektronicznego, bankowość elektroniczna, kalendarz on-line, nadzór rodzicielski) 

8. Korzystanie z telefonów komórkowych i tabletów (instalowanie/odinstalowanie 

aplikacji, korzystanie z Internetu, itp.) 

9. Planowanie i prowadzenie domowego budżetu (prowadzenie kalkulacji na potrzeby 

gospodarstwa domowego, analizowanie faktur, umów, pism bankowych itp.) 

10. Prowadzenie kalkulacji na potrzeby remontowo-budowlane (obliczanie kosztów, ilości 

materiałów, itp.) 

 



         
 

Wykonawca przygotuje opis dla każdego z 10. zestawów efektów uczenia się z poziomów od 

1 do 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji w oparciu o standard zaprezentowany w pkt. 2 niniejszego 

Opisu przedmiotu zamówienia. Każdy z 10. zestawów efektów uczenia się powinien zawierać 

minimum 2 efekty uczenia się. 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTÓW 

Wykonawca przygotuje opis 10. zestawów efektów uczenia się zgodny z metodologią 

zawartą w poradniku „Opisywanie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i 

szkolnictwa wyższego”, https://www.kwalifikacje.gov.pl/publikacje-zintegrowanego-

systemu-kwalifikacji/58/284-opisywanie-kwalifikacji-nadawanych-poza-systemami-oswiaty-

i-szkolnictwa-wyzszego, przy użyciu poniższego standardu: 

 

Standard opisu zestawów efektów uczenia się 

 

NAZWA DANEGO ZESTAWU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

 

 

1. POZIOM PRK 

 

 

2. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

 

 

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ WRAZ Z KRYTERIAMI WERYFIKACJI 

Efekt uczenia się Kryteria weryfikacji 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

...  

4. WYMAGANIA DOT. WALIDACJI I PODMIOTÓW 

PRZEPROWADZAJĄCYCH WALIDACJĘ DLA KAŻDEGO ZESTAWU 

EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

 

 

 

 

 

Ze względu na charakter produktu Zamawiający oczekuje, że treść opisu zestawów efektów 

https://www.kwalifikacje.gov.pl/publikacje-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji/58/284-opisywanie-kwalifikacji-nadawanych-poza-systemami-oswiaty-i-szkolnictwa-wyzszego
https://www.kwalifikacje.gov.pl/publikacje-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji/58/284-opisywanie-kwalifikacji-nadawanych-poza-systemami-oswiaty-i-szkolnictwa-wyzszego
https://www.kwalifikacje.gov.pl/publikacje-zintegrowanego-systemu-kwalifikacji/58/284-opisywanie-kwalifikacji-nadawanych-poza-systemami-oswiaty-i-szkolnictwa-wyzszego


         
uczenia się będzie opracowana zgodnie z regułami pisowni języka polskiego. 

3. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

Działania Termin realizacji 

przedstawienie harmonogramu spotkań i prac przez 

Wykonawcę 

minimum 2 dni robocze przed 

podpisaniem umowy 

akceptacja harmonogramu spotkań i prac przez 

Zleceniodawcę 

w dniu podpisania umowy 

odbiór ostatecznej wersji opisu 10. zestawów 

efektów uczenia się 

do 15 lipca 2019 r. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia udziału ekspertów opisujących dany zestaw 

efektów uczenia się w maksymalnie dziesięciu spotkaniach roboczych po 6 godzin w 

siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez Zamawiającego miejscu w Warszawie. 

Spotkania będą miały charakter ekspercko-konsultacyjny. Dopuszcza się udział ekspertów 

współpracujących z liderem projektu “Szansa - nowe możliwości dla dorosłych” - Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji. Celem spotkań będzie przedyskutowanie i opracowanie 

zestawów efektów uczenia się oraz konsultacja warunków i praktycznych wskazówek dot. 

walidacji. Spotkania odbywać się będą od dnia podpisania umowy do dnia 15 lipca 2019 r. 

Szczegółowy harmonogram zostanie wypracowany wspólnie w dniu podpisania umowy i 

modyfikowany mailowo za obopólną zgodą. Spotkania będą organizowane przez 

Zamawiającego w Warszawie, koszty organizacyjne spotkań (wynajem sali, catering i zwrot 

kosztów podróży) ponosi Zamawiający. Koszt wynagrodzenia zatrudnionych przez siebie 

ekspertów pokrywa Wykonawca.  

4. ZESPÓŁ EKSPERCKI  

W celu realizacji zamówienia Wykonawca powoła zespół ekspercki składający się z trzech 

osób dla każdego zestawu efektów uczenia się. Dopuszczalne jest, aby jedna zatrudniona 

przez Wykonawcę osoba pełniła te same funkcje w różnych zespołach eksperckich. W skład 

każdego z zespołów wejdą: 

Ekspert merytoryczny 

Wykonawca zobowiązuje się do tego, że ekspert merytoryczny będzie posiadał wiedzę w 

wybranych obszarach wskazanych w pkt. 1 niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.  

Ekspert metodyczny 

Osoba taka musi posiadać doświadczenie w opisie kwalifikacji z użyciem języka efektów 

uczenia się zgodnie z metodologią zawartą w poradniku „Opisywanie kwalifikacji 

nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego” (minimum 3 dotychczas 



         
opracowane opisy kwalifikacji rynkowych, zgłoszone do włączenia do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji).  

Koordynator prac 

Odpowiedzialność za koordynację prac spoczywa na Wykonawcy (Koordynator prac). 

Wszelkie koszty realizacji zadania, w tym szczególnie wynagrodzenie ekspertów, pokrywa 

Wykonawca.  

 

 

5. ZASADY WSPÓŁPRACY I FORMA ROZLICZENIA Z WYKONAWCĄ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu telefonicznego lub mailowego z 

Zamawiającym w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi po wykonaniu ostatecznej wersji Zamówienia, w 

terminie do 21 dni od otrzymania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 


