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Rozeznanie cenowe  
na pełnienie funkcji Autora  oraz Recenzenta programu dodatkowych umiejętności zawodowych  w ramach 

projektu „ Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna oraz spożywcza i jej nowe dodatkowe 
umiejętności zawodowe [0bszar VII]” 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC. 

Rozeznanie jest ogłaszane w celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania 
się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: 

Pełnienie funkcji: 
1. Autora programu dodatkowych umiejętności zawodowych 
2. Recenzenta programu dodatkowych umiejętności zawodowych 

Zamawiającym jest Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu. 

Poniżej wskazano zakres czynności, przewidziany dla Autora programu dodatkowych umiejętności 
zawodowych w okresie realizacji projektu od 01.02.2022r-31.01.2023r 

• autor jest zobowiązany do opracowania programu DUZ zgodnie z posiadaną wiedzą  
i obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, w terminie określonym Regulaminem 
konkursu, 

• programy dodatkowych umiejętności zawodowych będą opracowywane w trzech etapach  
i przekazywane do oceny ekspertom Ośrodka Rozwoju Edukacji, 

• autor jest zobowiązany każdorazowo po otrzymaniu kolejnej opinii eksperta ORE opracować 
odpowiedź i przeprowadzić korektę programu DUZ zgodnie z uwagami eksperta, 

• przykładowe programy nauczania DUZ muszą uwzględniać strukturę przyjętą dla umiejętności 
dodatkowych opisanych w przepisach dotyczących podstaw programowych kształcenia  
w zawodach. Umożliwi to wykorzystanie opracowanych programów nauczania na godzinach 
lekcyjnych przeznaczonych na realizację umiejętności wykraczających poza podstawę 
programową, 

• liczba godzin zaproponowanych w programach nauczania DUZ nie będzie przekraczać różnicy 
pomiędzy liczbą godzin wynikającą z ramowego planu nauczania danego typu szkoły,  
a minimalną liczbą godzin wynikającą z podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie. 

Poniżej wskazano zakres czynności, przewidziany dla Recenzenta programu dodatkowych umiejętności 
zawodowych w okresie realizacji projektu od 01.02.2022r-31.01.2023r 

• recenzent jest zobowiązany do opracowania uwag i rekomendacji po otrzymaniu 
opracowanego przez autorów programu DUZ zgodnie z posiadaną wiedzą i obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego, w określonym Regulaminem konkursu terminie, 

• przykładowe programy nauczania DUZ muszą uwzględniać strukturę przyjętą dla umiejętności 
dodatkowych opisanych w przepisach dotyczących podstaw programowych kształcenia  
w zawodach. Umożliwi to wykorzystanie opracowanych programów nauczania na godzinach 
lekcyjnych przeznaczonych na realizację umiejętności wykraczających poza podstawę 
programową, 
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• liczba godzin zaproponowanych w programach nauczania DUZ nie będzie przekraczać różnicy 
pomiędzy liczbą godzin wynikającą z ramowego planu nauczania danego typu szkoły,  
a minimalną liczbą godzin wynikającą z podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie. 

• programy dodatkowych umiejętności zawodowych będą opracowywane w trzech etapach  
i przekazywane do oceny ekspertom Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z recenzjami tych 
programów. 

Wypełniony formularz (załącznik 1) należy przesłać w terminie do 11/02/2022 r., do godziny 23.59 w formie 
pisemnej, na adres poczty elektronicznej  projekt.duz@zphoreca.pl  lub złożyć osobiście, w siedzibie Związku 
Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu, Ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ WYCENY 

Wycena kwoty brutto Autora programu dodatkowych umiejętności zawodowych oraz Recenzenta programu 
dodatkowych umiejętności zawodowych w projekcie pn.: „Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna 
oraz spożywcza i jej nowe dodatkowe umiejętności zawodowe [0bszar VII]” POWR.02.15.00-00-1018/21 
Działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, 
zgodnie ze wskazanym w opisie zakresem zadań dla każdego z nich. 

Dane Oferenta: 

Imię i nazwisko:  
 

Stanowisko:  Nazwa instytucji:  

 

Adres mailowy: Telefon kontaktowy:     

 
W nawiązaniu do Państwa prośby o wycenę stawki za realizację usługi związanej z opracowaniem programów 
dodatkowych umiejętności zawodowych przez Autora i Recenzenta w projekcie  pn.: „Branża hotelarsko-
gastronomiczno-turystyczna oraz spożywcza i jej nowe dodatkowe umiejętności zawodowe [0bszar VII]” w 
ramach  konkursu POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe 
dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki informuję, iż szacowana przeze mnie kwota brutto za 
realizację przedmiotu oferty wynosi: 

Lp. Przedmiot wyceny 
Całkowita stawka godzinowa brutto wraz ze składkami 
pracodawcy na opracowanie 1 programu/recenzji DUZ 

1. Wynagrodzenie Autora programu 
dodatkowych umiejętności zawodowych 

 

2. Wynagrodzenie Recenzenta programu 
dodatkowych umiejętności zawodowych 

 

 
Szacuje się, że 1 str. wymaga ok 2h [do 2,5h] pracy autora. 
Szacuje się, że 1,5-2 str. wymagają ok 1h pracy recenzenta. 

 

 

 

 

 

 

  
Warszawa, dnia …………………………………………                                                                           …….…………………………………………. 

                                                                                                                                            podpis 
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