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ZP/2020/02 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wybór zastępcy kierownika zespołu eksperckiego i zarazem eksperta 
(Deputy Team Leader)  w polskim komponencie Programu EU4Skills realizowanego ze środków Unii 
Europejskiej na rzecz reformy szkolnictwa zawodowego na Ukrainie. 

 

1. Oczekiwania wobec Wykonawcy. 
 
Oczekuje się, że Wykonawca zapewni eksperta, który będzie pełnił rolę zastępcy kierownika zespołu 
eksperckiego i zarazem eksperta odpowiedzialnego za polski komponent w ramach 
międzynarodowego projektu dot. wsparcia reformy ukraińskiego szkolnictwa zawodowego pn. 
EU4Skills.  
 
Do zadań eksperta należeć będą:  
a) udział w strategicznym i operacyjnym planowaniu działań projektowych w celu jak najlepszego 

wykorzystania międzynarodowego doświadczenia i wiedzy w skutecznym wdrażaniu programu 
reformy ukraińskiego szkolnictwa zawodowego; 

b) nadzór ekspercki nad wdrażaniem polskiego pakietu działań w projekcie w zakresie ustalonym z 
kierownikiem zespołu eksperckiego. 

c) zapewnianie doradztwa i ekspertyzy, zwłaszcza w zakresie rozwoju systemu informacji o lokalnym 
rynku pracy oraz tworzenia regionalnych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego 

d) redakcja naukowa ekspertyz przygotowywanych przez pozostałych ekspertów zaangażowanych w 
realizację polskiego pakietu działań programu EU4Skills 

e) nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z ukraińskimi władzami na poziomie centralnym, 
regionalnym i lokalnym, jak również z innymi donatorami zaangażowanymi we wsparcie procesu 
reformy szkolnictwa zawodowego; 

f) prowadzenie działań doradczych i wsparcie eksperckie dla ukraińskich władz na poziomie 
centralnym, regionalnym i lokalnym w zakresie przygotowania projektów aktów prawnych, analiz, 
dokumentów i raportów oraz polityk publicznych; 
 

2. Oczekiwany termin realizacji zamówienia publicznego: 
od dnia zawarcia umowy (nie później niż 15 marca 2020 r.) do dnia 30 lipca 2021 roku 
 

3. Oczekiwane miejsce realizacji zamówienia publicznego: 
Realizacja zamówienia będzie się wiązała ze stałym pobytem eksperta na Ukrainie, głównie w Kijowie 
przez co najmniej 19 dni roboczych w każdym miesiącu realizacji projektu, z wyjątkami ustalanymi 
każdorazowo przez Zamawiającego. 
 

4. Informacja ogólna o programie EU4Skills i polskim pakiecie działań 
 
Program EU4Skills ma na celu reformę ukraińskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego 
(VET). Będzie wspierać tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania i uczenia się oraz poprawi 
jakość kształcenia i szkolenia zawodowego oraz jego znaczenie dla rynku pracy. 
 
Ogólnym celem jest wsparcie zmodernizowanego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, 
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który przyczynia się do zrównoważonego i integracyjnego rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Pozwala na lepsze zarządzanie gospodarcze, koncentruje się na zwiększonej dywersyfikacji i wyższej 
wydajności pracy. 
 
Udoskonalenie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego zostanie osiągnięte m.in. poprzez 
skuteczne wdrożenie planu działań na rzecz reform, zoptymalizowaną sieć kształcenia i szkolenia 
zawodowego, lepszą atrakcyjność i jakość kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększone 
znaczenie VET dla rynku pracy. Ponadto EU4Skills zamierza zwiększyć skuteczność reform VET na 
Ukrainie poprzez wprowadzenie odpowiedniej i wiarygodnej strategii sektorowej kierowanej przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy we współpracy z innymi kluczowymi zainteresowanymi 
stronami, ustanowienie zinstytucjonalizowanej koordynacji sektorowej na poziomie krajowym i 
regionalnym, ustanowienie skutecznych systemów zarządzania i finansowania kształcenia i 
szkolenia zawodowego, spełniających potrzeby rozwoju regionalnego i wymogi programu reform 
oświatowych „Nowa Ukraińska Szkoła”. Program EU4Skills przyczyni się również do przezwyciężenia 
segregacji płciowej na rynku pracy. 
 
Program EU4Skills zapewni wsparcie techniczne i rozwój zdolności na poziomie krajowym (m.in. 
Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Narodowa Agencja ds. Kwalifikacji), regionalnym (takim jak 
Departamenty Edukacji i Nauki w administracji obwodowej) i lokalnym (takim jak dostawcy usług 
edukacyjnych i firmy przyuczające do zawodu). Program wzmocni partnerstwo społeczne i struktury 
takie jak regionalne rady ds. kształcenia i szkolenia zawodowego, w celu poprawy powiązań między 
kształceniem i szkoleniem zawodowym a pracodawcami z sektora publicznego i prywatnego. 
Program ma promować nowoczesne formy nauczania i uczenia się. Będzie wspierać dalszy rozwój 
Krajowych Ram Kwalifikacji (NQF) i rozwój ogółem 100 nowych kwalifikacji w oparciu o standardy 
zawodowe, wraz z opracowaniem programu nauczania. Stworzenie nowych materiałów do 
nauczania i uczenia się oraz szkoleń dla nauczycieli i instruktorów podniesie jakość kształcenia i 
szkolenia zawodowego. 
 
Wprowadzenie niezależnego systemu oceny umiejętności zawodowych doprowadzi do większego 
znaczenia kwalifikacji VET na rynku pracy. Towarzyszyć temu będą działania poradnictwa 
zawodowego w celu przyciągnięcia większej liczby studentów do kształcenia i szkolenia 
zawodowego. 
 
Program stworzy również ramy dla inwestycji w reformę VET na Ukrainie i infrastrukturę przez 
innych darczyńców. 
 
Program jest wspólnie finansowany przez Unię Europejską i Niemcy, a wkrótce dołączy do niego 
również Finlandia I Polska. Jest on zarządzany przez Niemieckie Towarzystwo na rzecz Współpracy 
Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) w 
koordynacji z niemieckim Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), które wspiera modernizację 
infrastruktury szkół zawodowych. 
 
Polski pakiet działań będzie wdrażany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej i będzie 
obejmował m.in. stworzenie i rozwój systemów informacji o rynku pracy, tworzenie regionalnych 
planów działań w zakresie szkolnictwa zawodowego, tworzenie i wdrażanie poradnictwa 
zawodowego na Ukrainie, stworzenie zoptymalizowanego wielokanałowego mechanizmu 
finansowania VET zapewniającego ukierunkowanie i efektywność alokacji finansowych, ułatwienie 
wieloletniego planowania budżetu VET oraz facylitację systemów programowania budżetu. 
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5. Informacja o Cenie 

Cenę należy określić w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cenę należy 
podać w ujęciu miesięcznym zakładając 19 dni roboczych w każdym miesiącu. Cena powinna 
obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego w ramach świadczonej przez 
Wykonawcę usługi (podatek VAT lub wynikające z obowiązujących przepisów prawa obowiązkowe 
składki ZUS Wykonawcy oraz Zamawiającego — Płatnika), a także koszty noclegu na Ukrainie, 
wyżywienia, ubezpieczenia, przejazdów lokalnych, przelotów/przejazdów między Polską, a Ukrainą (o 
ile podróże nie są oddzielnie zlecane przez Zamawiającego), sprzętu komputerowego, łączności 
komórkowej oraz oprogramowania (edytor tekstów/arkusz kalkulacyjny). Rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN lub w UAH w zależności od miejsca rezydencji 
podatkowej Wykonawcy. 

 


