
 

 

Szacowanie wartości zamówienia 7/2019 

 

6 autorów do opracowania rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego zawodów z 

branży motoryzacyjnej 

 

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie  

1 godziny pracy dla 6 autorów zadania, polegającego na opracowaniu rekomendacji do zmian przepisów 

prawa oświatowego zawodów z branży motoryzacyjnej dla 2 grup zawodowych 

1. Opracowanie przez Autora rekomendacji dla grupy zawodów 
diagnostyka i mechanika pojazdowa, obejmującej 4 zawody (mechanik motocyklowy, 
elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik 
pojazdów samochodowych) zaangażowanych zostanie 4 autorów (po 1 osobie do każdego 
zawodu). 

2. Opracowanie przez Autora rekomendacji dla grupy zawodów blacharstwo i lakiernictwo 
samochodowe, obejmującej 2 zawody (blacharz samochodowy oraz lakiernik) - 
2 autorów (po 1 osobie do zawodu). 
 

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży 

motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie 

zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 

 

Opis merytoryczny zadania 

W celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji zadania konieczne jest wyłonienie autorów z różnych 

dziedzin z branży motoryzacyjnej. Planowane jest wyłonienie po co najmniej 1 osobie reprezentującej 

szkołę zawodową z branży motoryzacyjnej oraz po co najmniej 1 przedstawicielu rynku pracy do 

zawodów z 2 grup zawodowych. 

 

Rekomendacje,  opracowane  na  podstawie  wyników  przeprowadzonego  pilotażu,  obejmujące 

modelowy program realizacji praktycznej nauki zawodu w jednym z zawodów w danej branży, dotyczyć 

będą propozycji zmian przepisów prawa oświatowego w zakresie warunków i trybu organizowania 

praktycznej nauki zawodu we współpracy szkół z ckp i pracodawcami oraz szkół z pracodawcami. 

Rekomendacje  będą  obejmowały  również  propozycje  zasad  zapewniania  jakości  kształcenia 

praktycznego realizowanego w przedsiębiorstwach.  

 

Dzieło zostanie opracowane w wersji elektronicznej.  

 

Autorzy zostaną zatrudnieni w formie umowy o dzieło w okresie od 15  stycznia do 31 stycznia 2020 r. 

 

 



 

 

Zasady współpracy 

W  ramach  postępowania wybranych zostanie 6 autorów, po 1 osobie do każdego z wymienionych 

zawodów. Zespół opracuje rekomendacje w czasie ok. 30 h.  

Zespół  6 autorów  wyłoniony  zostanie  w  drodze  rekrutacji  otwartej  z  zachowaniem i 

przestrzeganiem zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn. 

Szacuje się, że opracowanie 1 dzieła będzie obejmowało ok. 30 stron (ok. 5 strona na 1 zawód). 

 

Zakłada się, że autorzy będą pracowali zdalnie oraz wezmą udział w min. 1 spotkaniu. 

 

Polska  Izba  Motoryzacji(PIM) zastrzega sobie możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania–jeśli 

w wyniku współpracy z autorami rekomendacji wyniknie konieczność weryfikacji opisu. Spotkania 

zostaną zorganizowane w siedzibie PIM, w godzinach pracy PIM (dokładne terminy zostaną ustalone z 

autorami).  

 

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: sekretariat@pim.org.pl w terminie do 13 stycznia 2020 r. do 

godz. 16.00, wpisując w temacie wiadomości: „autor rekomendacji”. 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  

w Warszawie, (00-926) ul. Wspólna 2/4 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@miir.gov.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szacowanie wartości 

zamówienia) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579  

i 2018), dalej „ustawa Pzp, upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, 

które na podstawie umów zawartych z administratorem świadczą na jego rzecz usługi 

archiwizacyjne, informatyczne i prawne 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy 
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6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału  

w postępowaniu na etapie szacowania wartości zamówienia 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 

8. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO 

 prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 1 Formularz szacowania wartości zamówienia 

 

Formularz szacowania wartości zamówienia 

 

Wykonawca: 

Nazwa/Imię i nazwisko: 

Adres:  

Dane kontaktowe: 

Nr tel.:  

Adres mailowy:  

 

 

 

Szacuję wykonanie zamówienia za następującą cenę: 

 
PLN (netto) PLN (brutto)* 

Cena za 1 godzinę pracy autora rekomendacji   

* Cena brutto obejmuje podatek VAT, a w przypadku osób fizycznych obligatoryjne obciążenia z tytułu składek ZUS  i 

Fundusz Pracy po stronie pracownika i pracodawcy  

 

 

 

 

 

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: sekretariat@pim.org.pl do 13 stycznia 2020 r. do godziny 

16.00. W temacie wiadomości należy wpisać: „autor rekomendacji”  

 

 

 

 

 

Niniejsze szacowanie ceny ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów 

wykonania. 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 


