Projekt „Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie poradnictwa
zawodowego i realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych warunkiem
sukcesu lubuskich absolwentów” – 1/POKL/9.4/2012

Protokół NR 3/2013
z dnia 9 kwietnia 2013
Z posiedzenia zespołu ds. rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 11.03.2013 r. w związku
z realizacją projektu „Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie poradnictwa zawodowego i realizacji
kwalifikacyjnych kursów zawodowych warunkiem sukcesu lubuskich absolwentów” finansowanego w ramach
POKL Priorytet IX Działanie 9.4.
Dnia 09.04.2013r. zespół, powołany Zarządzeniem Dyrektora ODN nr 10/2013 z dnia 19.03.2013 r.
w składzie:
- Grażyna Jakubczyk - koordynator projektu
- przewodnicząca
- Marzenna Kajdan - główna księgowa ODN w Zielonej Górze, - członek
- Iwona Goj

- pracownik biura projektu

- protokolant

zapoznał się ze złożonymi ofertami z zakresu:
1. Opracowanie 42 godzinnego programu szkolenia i materiałów do kursu Poradnictwo Zawodowe (PZ),
2. Przeprowadzenie 42 godzinnego szkolenia nauczycieli w trakcie kursu Poradnictwo Zawodowe ( PZ)
dla gimnazjów oraz korekty tychże po ewaluacji w tym recenzja i korekta materiałów wypracowanych
przez uczestników kursu,
3. Opracowanie testów dla uczestników dotyczących wiedzy na temat Poradnictwo Zawodowe (PZ) w
zakresie planowania i realizacji (PZ) w szkołach i placówkach,
4. Opracowanie 42 godzinnego programu szkolenia i materiałów do kursu z zakresu Kwalifikacyjnych
Kursów Zawodowych (KKZ),
5. Przeprowadzenie 42 godzinnego szkolenia nauczycieli w trakcie kursu z zakresu Kwalifikacyjnych
Kursów Zawodowych (KKZ) dla szkół ponadgimnazjalnych,
6. Opracowanie testów dla uczestników kursu z zakresu planowania i realizacji Kwalifikacyjnych
Kursów Zawodowych (KKZ) w szkołach ponadgimnazjalnych,
Do dnia 29 marca 2013 r. wpłynęło osiem aplikacji dotyczących zapytań ofertowych. Zespół projektowy
dokonał oceny ofert na podstawie wymaganych kryteriów. Za najkorzystniejszą została uznana oferta,
spełniająca wymagania i mająca najniższą cenę.
1. Autorem programu szkoleń i materiałów metodycznych z zakresu PZ został Pan – Aleksander Ławiński,
2. Osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne z zakresu PZ zostali Pani – Grażyna Uhman i Pan Aleksander Ławiński,
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