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REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCEJ REKRUTACJI DORADCÓW ZAWODOWYCH W PROJEKCIE 
pt. „POWIATOWA AKADEMIA SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ" 

 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

– Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach działania: 

11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 
zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

§ 1 

DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 
1. RPO WSL 2014-2020 – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

2. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt pod nazwą „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia 

Szkoły Zawodowej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach 

działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 

– kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 
– ZIT, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) realizowany 

przez Powiat Tarnogórski w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz 
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie. 

3. Liderze - należy przez to rozumieć Powiat Tarnogórski przy ul. Karłuszowiec 5, 42-600 

Tarnowskie Góry. 

4. Partnerach - należy przez to rozumieć Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach przy 

ul. Opolskiej 15, 40-084 Katowice oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa. 

5. Szkole - należy przez to rozumieć szkołę biorącą udział w Projekcie tj.: 

a) Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie w 

Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 (dla kierunków nauczania: technik analityk 

oraz technik ortopeda) lub/i 
b) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy 

ul. Sienkiewicza 23 (dla kierunków nauczania: technik informatyk, technik mechatronik, 
technik mechanik oraz technik elektronik) lub/i 

c) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. K. Goduli w Tarnowskich Górach przy 

ul. Sobieskiego 5 (dla kierunków nauczania: technik ekonomista, technik handlowiec, 
technik organizacji reklamy oraz technik spedytor) lub/i 

d) Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35 
(dla kierunków nauczania: technik cyfrowych procesów graficznych, technik grafiki 

i poligrafii cyfrowej oraz technik przemysłu mody) lub/i 

e) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 
17 (dla kierunków nauczania: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 

hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz kucharz) lub/i 
f) Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6 (dla 

kierunków nauczania: technik pojazdów samochodowych, technik fotografii 
i multimediów, fototechnik, technik usług fryzjerskich, mechanik pojazdów 

samochodowych oraz fryzjer) lub/i 

g) Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3 
(dla kierunków nauczania: technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót 

wykończeniowych) lub/i 
h) Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach przy ul. 

Pokoju 14 (dla kierunków nauczania: technik transportu kolejowego oraz technik 

logistyk) lub/i 
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i) Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 2 (dla 

kierunków nauczania: technik eksploatacji portów i terminali oraz technik hotelarstwa). 

6. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć siedzibę Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa 
Powiatowego  w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry, II piętro, 

pokój nr 33.  

7. Uczestniku Projektu - należy przez to rozumieć ucznia jednej ze Szkół biorących udział 

w Projekcie wskazanych w ust. 5, który został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie i 
podpisał deklarację uczestnictwa w Projekcie. 

8. Oferencie - należy przez to rozumieć Podmiot biorący udział w postępowaniu mającym na celu 

wyłonienie Wykonawcy Projektu. 

9. Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub  usługi 
i zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia w Projekcie. 

10. Formularzu Ofertowym - należy przez to rozumieć komplet dokumentów obejmujący 

formularz ofertowy wraz z załącznikami  (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu) składany w procesie wyłaniania Wykonawcy. 

11. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć grupę osób w skład której wchodzą 
przedstawiciele Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, której zadaniem jest wybór spośród 

Oferentów Wykonawców projektu. 

12. Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji doradców zawodowych w 

projekcie „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej". 

13. Postępowanie – należy przez to rozumieć procedurę, zgodną z zasadą konkurencyjności, 
prowadzoną zgodnie z Regulaminem, mającą na celu wyłonienie doradców zawodowych 

świadczących usługi w ramach projektu „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły 
Zawodowej". 

14. Zamawiający – należy przez to rozumieć Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 

43, 00-680 Warszawa. 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji doradców zawodowych będących 

Wykonawcami w Projekcie pod nazwą „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły 
Zawodowej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach / 

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 
– kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 

ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  
2. Celem głównym Projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

i regionalnego rynku pracy, wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu 

powiatu tarnogórskiego. 

3. Projekt realizowany jest w następujących szkołach: 

a) Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;  

b) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;  
c) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach;  

d) Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach;  

e) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach; 
f) Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach;  

g) Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach;  
h) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach;  
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i) Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie. 

4. W ramach Projektu:  

a) prowadzone jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 500 uczniów zakończone 
rekomendacjami zawierającymi indywidualnie zaplanowaną ścieżkę wsparcia; 

b) prowadzone jest wsparcie dla uczniów w postaci dodatkowych praktyk i staży dla 300 
Uczestników Projektu; 

c) prowadzone jest wsparcie uczniów w postaci kursów i szkoleń, które dostępne będzie dla 
500 Uczestników Projektu; 

d) w 9 szkołach stworzone zostaną warunki odzwierciedlające naturalne środowisko pracy 

poprzez wyposażenie/doposażenie/ utworzenie pracowni nauki zawodu; 
e) stworzone zostaną Wirtualne Laboratoria w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych, Zespole 

Szkół Techniczno-Ekonomicznych oraz Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej; 
f) 38 nauczycieli zawodu Szkół wymienionych w punkcie 3 podniesie kwalifikacje poprzez kursy 

i studia podyplomowe. Wsparcie to obejmuje 8 kierunków studiów podyplomowych 15 

kursów związanych z nauczanym zawodem. 
5. Projekt realizowany jest w terminie od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku 

na terenie województwa śląskiego.  
6. Na rzecz realizacji Projektu pod nazwą „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły 

Zawodowej” zostało utworzone partnerstwo pomiędzy Liderem, tj. Powiatem Tarnogórskim, a 
Partnerami – Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji 

Lokalnej z siedzibą w Warszawie.  

 
§ 3 

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA 

1. Przedmiotem uzupełniającego postępowania jest rekrutacja 3 doradców edukacyjno-zawodowych. 
Zadaniem wszystkich doradców realizujących działania w projekcie będzie przeprowadzenie 1500 

godzin doradztwa dla 500 Uczestników Projektu, będących uczniami techników i szkół branżowych 
z terenu powiatu tarnogórskiego.   

2. Celem doradztwa będzie zbadanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, predyspozycji i możliwości 

zawodowych Uczestników Projektu, w oparciu o które zaplanowana zostanie indywidualna ścieżka 
wsparcia w ramach Projektu. Doradcy zawodowi przygotują dla każdego Uczestnika Projektu 

Rekomendacje, które zawierać będą m.in. określenie psychofizycznych cech, analizę potrzeb, 
zdolności, posiadanych umiejętności, ustalenie tzw. potencjału zawodowego pod kątem potrzeb i 

możliwości uczniów z uwzględnieniem analizy lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych.  
3. Doradztwo realizowane jest w formie indywidualnych spotkań po 3 godziny na 1 Uczestnika Projektu 

do 15 listopada 2020 r. Spotkania prowadzone będą w Szkołach na terenie powiatu tarnogórskiego.  

 

§ 4 

SPOSÓB WYŁONIENIA WYKONAWCÓW 

1. Rekrutacja Wykonawców odbywa się w oparciu o zasadą konkurencyjności. 
2. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80000000-4. 

3. Zamawiającym jest Partner - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, 00-680 
Warszawa. 

 

§ 5 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, którzy spełnia poniższe warunki: 
1. Akceptuje Regulamin Rekrutacji – złożenie oferty jest uważane za jego akceptację. 

2. Jest podmiotem niepowiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty, 

w szczególności poprzez: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
3. Doradcy edukacyjno – zawodowi, przewidziani do realizacji zadania posiadają: 

a) ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,  
b) znajomość problematyki rynku pracy, 

c) wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, 
d) wiedzę z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego, 

e) znajomość podstaw prawa pracy, 

f) znajomość obowiązujących procedur administracyjnych, 
g) umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej, 

h) doświadczenie pracy o charakterze doradcy zawodowego lub/i doradcy edukacyjno-
zawodowego. 

 

§ 6 

SPOSÓB PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIU 

Zleceniodawca opublikuje ogłoszenie: 
1. W Bazie Konkurencyjności (w zakładce odpowiadającej charakterowi przedmiotu zamówienia). 

2. Na własnej stronie internetowej. 

 
§ 7 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

W celu złożenia oferty należy złożyć następujące dokumenty: 
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik 1 do Regulaminu – z datą i czytelnym podpisem. 

2. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego. 
 

§ 8 

SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  

 poczty elektronicznej (skan) na adres e-mail: sukces.ucznia@okst.pl w temacie maila należy 

wpisać: Rekrutacja doradców zawodowych w ramach projektu ,,POWIATOWA AKADEMIU 
SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ”. Potwierdzeniem dostarczenia maila będzie 

informacja zwrotna Zamawiającego o otrzymaniu oferty. 

 pocztą, kurierem lub złożona osobiście na adres Zamawiającego: Ośrodek Kształcenia Samorządu 

Terytorialnego im. W. Pańki, ul. Moniuszki 7, III piętro; 40-005 Katowice w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem: Rekrutacja doradców zawodowych w ramach projektu ,,POWIATOWA AKADEMIU 

SUKCESU UCZNIA SZKOŁY ZAWODOWEJ” . 

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do biura. 
Osoba do kontaktu w sprawie postępowań z ramienia Zamawiającego: marlena.gumulak@okst.pl . 

 
Termin składania ofert upływa w dniu: 13.11.2018 o godz. 15.00 

 

§ 9 

KOMISJA REKRUTACYJNA 

Wykonawcy zostaną wyłonieni przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Zamawiającego. 

 
§ 10 

KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

1. Komisja rekrutacyjna będzie oceniała oferty w dwóch etapach: 1) pod względem formalnym 2) pod 

względem merytorycznym. 

2. Ocena formalna polegała będzie, na sprawdzeniu czy: 1) oferta wpłynęła w terminie, 2) oferta jest 
kompletna, 3) oferent spełnia wszystkie warunki zamieszczone w § 5, ustęp od 1 do 3a Regulaminu. 

3.  W trakcie oceny merytorycznej Komisja Rekrutacyjna dokona oceny ofert, które zostały 
zweryfikowane pozytywnie w trakcie oceny formalnej na podstawie następujących kryteriów:   
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Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. Cena 60 

2. Doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia 40 

 

Ocena ofert: 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem 

 

a) kryterium „cena” 

Ocena kryterium nr 1 – cena oferty: 
K1 = (C min/C)*100*waga (60%)  

C min – najniższa cena spośród ofert  
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej  

  

 Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane 

wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami). 
 Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (np. podatku od towarów i usług, podatek 

dochodowy pracownika oraz składki ZUS pracownika i ewentualnie pracodawcy), koszty związane 
z dojazdem do miejsca wykonywania usługi, wydruku dokumentacji (np. testów, rekomendacji). 

Salę szkoleniową, zapewnia Zamawiający. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia 
należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe błędnego 

obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć 

wpływ na cenę – obciążają Wykonawcę. 
 Cena jest ceną brutto za przeprowadzenie 1 godziny doradztwa, podlega weryfikacji na podstawie 

złożonych ofert, jednak nie może przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie 

projektu.  
 

b) Kryterium „doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia ” 

Ocena kryterium nr 2 – doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia: 

 
K2 = (D/Dmax)*100*waga (40%)  

D  – liczba punktów przyznana przez Komisję Rekrutacyjną w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 
Dmax – maksymalna (najwyższa) liczba punktów wśród ofert  

 
Doświadczenie weryfikowane będzie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o poniższe kryteria 

wyboru określone punktowo: 

a) doświadczenie pracy w charakterze doradcy zawodowego lub doradcy edukacyjno-
zawodowego, 

b) wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, 
c) posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego, 

d) znajomość podstaw prawa pracy, 

e) znajomość obowiązujących procedur administracyjnych, 
f) umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej, 

g) znajomość problematyki rynku pracy. 
 

Każde kryterium oceniane będzie oddzielnie w skali od 0 do 5 (gdzie: 0 – to brak wiedzy/doświadczenia, 

1 – wiedza/doświadczenie niewystarczające do realizacji zadania, 2- stopień doświadczenia/wiedzy 
budzący wątpliwości czy Oferent zrealizuje zadanie w sposób gwarantujący odpowiednią jakość, 3- 

doświadczenia/wiedza w stopniu wystarczającym do realizacji zadania, 4- doświadczenie/wiedza 
gwarantuje realizację zadania o wysokiej jakości, 5 - ponadprzeciętne doświadczenie/wiedza. 

Liczba punktów przyznana Oferentowi stanowić będzie sumę punktów przyznanych za poszczególne 
kryteria od a) do g). 
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiąc sumę 

punktów za oferowaną cenę i posiadane doświadczenie, zgodnie ze wzorem: 

OPO (ogólna punktacja Wykonawcy) = K1 + K2 . 
 

§ 11 

DODATKOWE UWAGI 

1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji, w tym 

równości płci z zachowaniem zasad bezstronności i przejrzystości.  
2. Zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego zapewniamy możliwość udziału w postępowaniu 

Oferentów niepełnosprawnych na równych prawach co osoby pełnosprawne. Biuro Projektu jest w 
pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, również sale szkoleniowe w których 

odbywać się będą szkolenia i doradztwa umożliwiać będą prowadzenie zajęć przez osoby 

niepełnosprawne. 
3. W ramach postępowania dopuszcza się komunikację telefoniczną i mailową z Oferentami w celu 

wyjaśnienia oczywistych pomyłek w Ofercie. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny.  
5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

6. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu uzyskał 
kolejną najwyższą liczbę punktów.  

7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
§ 12 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 

1. Z realizowanego postępowania Komisja Rekrutacyjna przygotuje protokół. 
2. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni mailowo. 

3. Z wybranymi oferentami podpisane zostaną umowy na realizację usług. 
 

Załącznik 1 – formularz ofertowy 


