
 

 

Załącznik 2 - Opis przedmiotu zamówienia   

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

1.1. przygotowanie ekspertyzy (dzieło):  

 

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wytycznych do opracowania opisów kwalifikacji cząstkowych 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych uzupełnionych o wybrane fragmenty opisu 

kwalifikacji. W ramach przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązany jest również do przygotowania 

prezentacji multimedialnej na potrzeby prowadzenia seminariów informacyjnych. 

 

Zamówienie zostanie przygotowane na potrzeby projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego 

Rejestru Kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. 

 

Rozwiązania będące przedmiotem niniejszego zamówienia posłużą do opisu kwalifikacji cząstkowych 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych. 

2. Informacje o założeniach projektu ZRK 

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą 

interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w 

Polsce. Jednym z projektów systemowych realizowanych przez IBE na zlecenie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jest projekt pod nazwą „Prowadzenie i 

rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji” (projekt ZRK). 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji stanowi ważne narzędzie systemowe służące realizacji polityki 

uczenia się przez całe. Rejestr pełni ważną rolę w integracji funkcjonujących w kraju systemów 

kształcenia: oświaty i szkolnictwa wyższego oraz obszaru edukacji pozaformalnej i nieformalnego 

uczenia się.  

ZRK gromadzi i udostępnia informacje na temat możliwych do uzyskania w Polsce kwalifikacji 

spełniających określone przez państwo (w ustawie) wymagania dotyczące m.in. standardu opisu 

kwalifikacji, przypisania poziomu PRK oraz zasad zapewniania jakości kwalifikacji. ZRK jest rejestrem 

publicznym w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne.  

ZRK jest rejestrem jawnym, a informacje o kwalifikacjach w nim gromadzone są powszechnie 

dostępne za pośrednictwem strony internetowej (portalu internetowego) w językach polskim i 

angielskim. Portal oferuje możliwość łatwego przeszukiwania, porządkowania i agregowania 

informacji. Portal polskiego rejestru, podobnie jak portale pozostałych krajów UE, będzie powiązany z 

portalem Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK). 

IBE, od stycznia 2018 r.  jest instytucją pierwszego wyboru, do którego zwracają się różne instytucje 

lub osoby z pytaniami dotyczącymi ZRK. Grupy osób zainteresowanych informacjami zawartymi w 

ZRK to np. uczniowie, pracobiorcy, pracodawcy, nauczyciele, doradcy zawodowi, administracja 

państwowa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pracodawców, związki zawodowe, izby 

gospodarcze, itd.  

Podmiot prowadzący rejestr jest naturalnym punktem kontaktowym dla tych grup.  

W ramach Projektu realizowane będą następujące działania: 

 prace ciągłe związane z prowadzeniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (w tym 

dokonywanie wpisów w ZRK, zapewnienie aktualności wpisów); 

 prowadzenie portalu ZRK stanowiącego część portalu ZSK, poprzez który rejestr jest dostępny 

publicznie; 

 modernizacja systemu informatycznego ZRK, z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb 

interesariuszy, w tym także utworzenie połączeń międzysystemowych rejestru kwalifikacji z 
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systemem POLon, z europejskim portalem ram kwalifikacji Ploteus (LOQ), z wynikami badań 

Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). 

 wsparcie ministra-koordynatora w zapewnieniu aktualności i zgodności z PRK kwalifikacji pełnych 

z systemów oświaty i szkolnictwa wyższego ujętych w ZRK; 

 uzupełnianie informacji o wpisanych do ZRK kwalifikacjach w języku angielskim; 

 wsparcie uczelni w przygotowywaniu skróconych opisów syntetycznych charakterystyk 

kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego ujętych w ZRK (w języku polskim i 

angielskim) w tym publikacja informacji o kwalifikacjach z ZRK (po polsku i po angielsku) na 

europejskich portalach LOQ oraz ESCO; 

 działalność informacyjna i edukacyjna dla użytkowników rejestru. 

Materiały dotyczące realizowanych projektów, w tym raport referencyjny, słownik terminów 

dotyczących krajowego systemu kwalifikacji oraz inne informacje znajdują się na stronach: 

www.ibe.edu.pl, www.kwalifikacje.gov.pl. Rejestr kwalifikacji dostępny jest pod adresem 

rejestr.kwalifikacje.gov.pl 

 

3. Zakres przedmiotowy zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza dotycząca wytycznych do opracowania opisów kwalifikacji 

cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych uzupełnionych o wybrane 

fragmenty opisu kwalifikacji.  

Zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji uczelnie, instytuty naukowe PAN i instytuty 

badawcze mogą włączyć do ZSK kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, jeżli 

został im przypisany poziom PRK (art.13 ust.1 ustawy o ZSK).  

 

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

3.1. przygotowania ekspertyzy (dzieło): 

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wytycznych do opracowania opisów kwalifikacji cząstkowych 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych uzupełnionych o wybrane fragmenty opisu 

kwalifikacji.  

 

Wytyczne powinny odnosić się do: 

 

- informacji ogólnych o kwalifikacji; 

- sposobu przygotowania opisu efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji czyli jak 

opracować syntetyczną charakterystykę efektów uczenia się, listę zestawów efektów uczenia się, 

poszczególne efekty uczenia się w zestawach wraz z kryteriami weryfikacji; 

- zasad uzupełniania danych o podmiocie który planuje włączenie kwalifikacji do ZSK i zgłasza ją do 

ZRK wraz z podaniem informacji dodatkowych oraz 

- zasad przypisania poziomu PRK dla danej kwalifikacji. 

 

W ramach przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązany jest również do przygotowania prezentacji 

multimedialnej na potrzeby prowadzenia seminariów informacyjnych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w czasie swoich prac rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 w sprawie zakresu informacji gromadzonych w 

Zintergrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawnych po ukończeniu studiow 

podyplomowych. 

 

Druk aktualizacji ekspertyz pokrywa Zamawiający.  
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4. 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. 

 

W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzenia losowe, choroba eksperta) 

niemożliwe będzie przygotowanie raportu przez osobę wskazaną w ofercie, Wykonawca zobowiązany 

jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić mu kandydaturę innego eksperta, 

który spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Do zaangażowania w realizację 

zamówienia innego eksperta aniżeli wskazanego w ofercie, konieczna jest zgoda Zamawiającego i 

spełnienie przez nową osobę wszystkich wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu. 

Wykonawca ma obowiązek osobistego uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych 

zorganizowanych przez Zamawiającego. 

 

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 i nie więcej niż w dwóch spotkaniach 

konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego. Celem spotkań, trwających do 3 godzin zegarowych 

każde, będzie wprowadzenie przez Zamawiającego w zakres planowanych działań i omówienie 

propozycji Wykonawcy dotyczących ekspertyzy.  

 

Po zawarciu umowy Zamawiający we współpracy z Wykonawcą ustali terminy i harmonogram działań 

spotkań konsultacyjnych. Terminy spotkań konsultacyjnych określone w harmonogramie działań mogą 

być zmieniane za zgodą obu stron. 

 

Wykonanie zamówienia obejmie pracę własną Wykonawcy poświęconą na przygotowaniu analizy 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. 

 

5. Roboczy harmonogram realizacji zamówienia 

 

5.1. W ciągu 4 dni roboczych od podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego odbędzie się 

pierwsze spotkanie konsultacyjne, na którym zostanie ustalony zakres prac, harmonogram prac, 

szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz współpracy Wykonawcy z Zamawiającym. 

Wykonawca zaprezentuje i omówi na spotkaniu konspekt ekspertyzy (min. 2 strony, maksimum 3 

strony). Wykonawca prześle Zamawiajacemu droga elektroniczną ww materiały na 1 dzień 

roboczy przed planowanym spotkaniem. 

5.2. W ciągu 20 dni roboczych od podpisania umowy – Wykonawca prześle drogą elektroniczną 

pierwszą propozycję ekspertyzy. 

5.3. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pierwszej wersji ekspertyzy przedstawi 

Wykonawcy propozycję zmian i korekt do uwzględnienia w przekazanej ekspertyzie. Wykonawca 

odniesie się do uwag Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych po ich otrzymaniu od 

Zamawiającego.  
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5.4. W ciągu 34 dni roboczych* od podpisania umowy – Wykonawca prześle drogą elektroniczną 

finalną wersję ekspertyzy. 

 
Uwaga: wskazane terminy oznaczają ostateczne ukończenie prac w ramach danego etapu, z uwzględnieniem 

uwag Zamawiającego tj.: 
* Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag w ciągu 2 dni roboczych. Wykonawca jest zobowiązany 
do ich uwzględnienia w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

 

6. Wymagania techniczne  

Ekspertyza opracowana w ramach zamówienia będzie przygotowana z wykorzystaniem 

oprogramowania umożliwiającego jego edycję przez Zamawiającego znormalizowanego 

maszynopisu, zapisanych w formacie A4 czcionką Times New Roman 12 pt. z interlinią 1,5 pt. 

 

7.Odbiór i płatność 

Ekspertyza  zostanie przesłana do Zamawiającego  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

e-mail wskazany w umowie. Ekspertyza zostanie przekazany w formacie DOC/DOCX. 

 

Płatność wynagrodzenia nastąpi po przekazaniu i zaakceptowaniu Ekspertyzy przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę w 

terminie 14 dni od jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.  

 

Podstawą do wystawienia dokumentu płatności będzie zatwierdzony przez obie strony protokół 

zdawczo-odbiorczy. 

 

 


