
 

Załącznik nr 1 do siwz 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZADANIE NR 1 

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w ramach projektu 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących czynności: 

1) Realizacja działań administracyjnych projektu realizowanych w obrębie Zespołu Szkół w 

Czudcu. 

2) Współpraca z dyrektorem szkoły, kierownikiem projektu, specjalistą ds. rozliczeń. 

3) Realizacja czynności informacyjno-promocyjnych w projekcie. 

4) Prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją uczestników do form wsparcia 

realizowanych w projekcie (kursy, zajęcia wyrównawcze, doradztwo zawodowe itp.) oraz 

organizacja i realizacja tego naboru zgodnie z ustalonymi procedurami i kryteriami naboru. 

5) Przygotowanie harmonogramów kursów/zajęć/doradztwa itp.  

6) Bieżący kontakt z uczestnikami projektu. 

7) Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją kursów/zajęć/doradztwa itp. (dokumenty 

uczestników projektu, listy obecności, dzienniki zajęć itp.) oraz innych działań w ramach 

projektu. 

8) Odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonej dokumentacji związanej z rekrutacją oraz 

realizacją wszelkich form wsparcia projekcie (w tym faktografię wszystkich form wsparcia). 

9) Pomoc przy realizacji zakupów, wyposażaniu pracowni itp. w ramach projektu. 

10) Współpraca w wykonawcami/osobami prowadzącymi kursy, zajęcia, doradztwo itp. w 

zakresie niezbędnym do realizacji procesu dydaktycznego. 

11) Dbałość o należyte przygotowanie i oznakowanie miejsc, w których realizowany będzie 

projekt. 

12) Wykonanie prawidłowego oznakowania: 

- miejsc realizacji projektu,  

- prowadzonej dokumentacji, 

- przedmiotów i urządzeń zakupionych w ramach projektu. 

13) Współpraca z administratorem strony internetowej projektu. 

14) Terminowe opracowywanie miesięcznych, szczegółowych sprawozdań rzeczowych z 

realizacji poszczególnych zadań w projekcie.  



 

15) Rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z harmonogramem 

projektu. 

16) Natychmiastowe informowania koordynatora projektu oraz kierownika jednostki o 

zaistniałych problemach i trudnościach związanych z realizacją projektu oraz zgłaszanie 

propozycji rozwiązań. 

17) Przygotowanie dokumentacji do archiwizacji. 

18) Realizacja zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi POKL. 

19)  Monitoring zmian w zakresie dokumentów programowych i wytycznych PO KL. 

20) Przestrzeganie wewnętrznych regulaminów i wytycznych obowiązujących w Zespole Szkół w 

Czudcu. 

21) Prowadzenie ewidencji czasu pracy. 
 
 
 

2. Termin realizacji usługi:  październik 2012 – 31 październik 2014 

3. Liczba godzin pracy: min. 60h/miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wskazanych 

godzin minimum cztery dni w tygodniu w Zespole Szkół w Czudcu w godzinach wskazanych 

przez Zamawiającego (w rozpiętości 7.00 – 20.00, dni powszednie oraz weekendy) i 

dostosowanych do harmonogramu realizacji zadań w projekcie. W związku z brakiem możliwości 

wskazania szczegółowego planu realizacji zajęć objętych projektem, oraz specyfiki świadczonej 

usługi, Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przedłoży Wykonawcy  szczegółowe 

informacje związane z planowanym czasookresem wykonywania poszczególnych zadań. 

4.  Wymagania dotyczące personelu realizującego usługę 

Usługa ma być realizowana osobiście przez jedną osobę posiadającą: 

- wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia), 

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy administracyjnej 

 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu biurowego (komputer,  drukarka). 

Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu delegacji . 

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia kadry, która spełniać będzie wymagania 

nakreślone przez wytyczne w zakresie maksymalnej ilości godzin pracy w projektach NSRO. Stąd też 

Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia ewidencji czasu pracy i przedkładania go wraz z 

fakturą/rachunkiem, dodatkowo zgodnie z wytycznymi POKL zakresie kwalifikowalności wydatków 

z dnia 15.12.2011r. każda z osób zaangażowana przez Wykonawcę winna złożyć "oświadczenie o 

zaangażowaniu do projektów w ramach  NSRO". W przypadku przekroczenia określonego przez 

wytyczne POKL, dopuszczalnego limitu godzin zaangażowania w realizacji projektu NSRO, bądź 

złożenia oświadczeń niezgodnych w prawdą, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 



 

wynagrodzenia należnego, bądź wypłaconego Wykonawcy za dany okres za usługę, której 

przekroczenia warunku dotyczy. 

 

ZADANIE NR 2 

5. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji koordynatora szkolnego w ramach projektu 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących czynności: 

22) Realizacja działań administracyjnych projektu realizowanych w obrębie Zespołu Szkół 

Technicznych w Strzyżowie. 

23) Bieżący kontakt z Biurem Projektu mieszczącym się w Zespole Szkół w Czudcu, w tym m.in. 

dostarczanie dokumentacji związanej z realizacją projektu. 

24) Współpraca z dyrektorem szkoły, kierownikiem projektu, specjalistą ds. rozliczeń. 

25) Realizacja czynności informacyjno-promocyjnych w projekcie. 

26) Prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją uczestników do form wsparcia 

realizowanych w projekcie oraz organizacja i realizacja tego naboru zgodnie z ustalonymi 

procedurami i kryteriami naboru. 

27) Przygotowanie harmonogramów kursów/zajęć/doradztwa itp.  

28) Bieżący kontakt z uczestnikami projektu. 

29) Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją kursów/zajęć/doradztwa itp. (dokumenty 

uczestników projektu, listy obecności, dzienniki zajęć itp.) oraz innych działań w ramach 

projektu. 

30) Odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonej dokumentacji związanej z rekrutacją oraz 

realizacją wszelkich form wsparcia projekcie (w tym faktografię wszystkich form wsparcia). 

31) Pomoc przy realizacji zakupów, wyposażaniu pracowni itp. w ramach projektu. 

32) Współpraca w wykonawcami/osobami prowadzącymi kursy, zajęcia, doradztwo itp. w 

zakresie niezbędnym do realizacji procesu dydaktycznego. 

33) Dbałość o należyte przygotowanie i oznakowanie miejsc, w których realizowany będzie 

projekt. 

34) Wykonanie prawidłowego oznakowania: 

- miejsc realizacji projektu,  

- prowadzonej dokumentacji, 

- przedmiotów i urządzeń zakupionych w ramach projektu. 

35) Współpraca z administratorem strony internetowej projektu. 



 

36) Terminowe opracowywanie miesięcznych, szczegółowych sprawozdań rzeczowych z 

realizacji poszczególnych zadań w projekcie.  

37) Rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z harmonogramem 

projektu. 

38) Natychmiastowe informowania koordynatora projektu oraz kierownika jednostki o 

zaistniałych problemach i trudnościach związanych z realizacją projektu oraz zgłaszanie 

propozycji rozwiązań. 

39) Przygotowanie dokumentacji do archiwizacji. 

40) Obecność podczas kontroli lub audytu bez ograniczenia czasowego. Wykonawca 

zobowiązany jest do każdorazowego stawienia się w trakcie planowanych i realizowanych 

kontroli lub audytów.  

41) Realizacja zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi POKL. 

42) Monitoring zmian w zakresie dokumentów programowych i wytycznych PO KL. 

43) Przestrzeganie wewnętrznych regulaminów i wytycznych obowiązujących w Zespole Szkół 

Technicznych w Strzyżowie 

44) Prowadzenie ewidencji czasu pracy. 
 

6. Termin realizacji usługi:  październik 2012 – 31 październik 2014 

7. Liczba godzin pracy: min. 60h/miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wskazanych 

godzin minimum cztery dni w tygodniu w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w 

godzinach wskazanych przez Zamawiającego (w rozpiętości 7.00 – 20.00, dni powszednie oraz 

weekendy) i dostosowanych do harmonogramu realizacji zadań w projekcie. W związku z 

brakiem możliwości wskazania szczegółowego planu realizacji zajęć objętych projektem, oraz 

specyfiki świadczonej usługi, Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przedłoży 

Wykonawcy  szczegółowe informacje związane z planowanym czasookresem wykonywania 

poszczególnych zadań. 

8.  Wymagania dotyczące personelu realizującego usługę 

Usługa ma być realizowana osobiście przez jedną osobę posiadającą: 

- wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia), 

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy administracyjnej 

 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu biurowego (komputer,  drukarka). 

Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu delegacji . 

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia kadry, która spełniać będzie wymagania nakreślone 

przez wytyczne w zakresie maksymalnej ilości godzin pracy w projektach NSRO. Stąd też 

Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia ewidencji czasu pracy i przedkładania go wraz z 

fakturą/rachunkiem, dodatkowo zgodnie z wytycznymi POKL zakresie kwalifikowalności wydatków 



 

z dnia 15.12.2011r. każda z osób zaangażowana przez Wykonawcę winna złożyć "oświadczenie o 

zaangażowaniu do projektów w ramach  NSRO". W przypadku przekroczenia określonego przez 

wytyczne POKL, dopuszczalnego limitu godzin zaangażowania w realizacji projektu NSRO, bądź 

złożenia oświadczeń niezgodnych w prawdą, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

wynagrodzenia należnego, bądź wypłaconego Wykonawcy za dany okres za usługę, której 

przekroczenia warunku dotyczy. 

 

ZADANIE NR 3 

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna merytorycznego firm symulacyjnych – 

Szkolnej Agencji Kreatywnej i sklepiku uczniowskiego „Profit” 

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących czynności: 

1) Nadzoru i kontroli nad uczniowskimi firmami symulacyjnymi tj. Firmą PROFIT – sklepik 

szkolny i Szkolną Agencją Kreatywną.  

2) Odpowiedzialność za poprawność prowadzonej dokumentacji oraz prawidłowe 

funkcjonowanie firm.  

3) Przygotowanie, wspólnie z osobami odpowiedzialnymi w firmach symulacyjnych za sprawy 

pracownicze, dokumentacji pracowniczej pracowników (uczniów) zatrudnionych w tych 

firmach, tj.: 

a) umów o pracę, 

b) umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło), 

c) zakresów czynności, 

d) informacji o warunkach zatrudnienia, 

e) wstępnego szkolenia bhp, 

f) instruktażu na stanowisku pracy, 

g) skierowań na badania lekarskie, 

h) wszelkiej dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku 

pracy 

4) Pomoc pracownikom (uczniom) firm symulacyjnych przy sporządzaniu umów, zamówień, 

wniosków, pism. 

5) Udzielanie porad i wydawanie opinii, o które zwrócą się pracownicy (uczniowie) firm 

symulacyjnych. 

6) Udzielanie porad i konsultacji indywidualnych dla pracowników (uczniów) firm 

symulacyjnych w zakresie prawa – co najmniej 4 godziny/miesiąc. 



 

Porady i konsultacje indywidualne będą prowadzone w dni i godziny wyznaczone przez 

koordynatora projektu po akceptacji dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie, 

zgodnie z harmonogramem projektu w zależności od potrzeb i zajęć szkolnych pracowników 

(uczniów) firm symulacyjnych z uwzględnieniem arkusza organizacyjnego szkoły. Porady i 

konsultacje będą również prowadzone podczas dni wolnych od nauki szkolnej. 

7) Współpraca z opiekunami firm symulacyjnych, omawianie z nimi dobrych i słabych stron 

działalności firm – spotkania min 2 razy w miesiącu z przedstawicielem z każdej z firm. 

8) Przeprowadzanie kontroli firm uczniowskich pod względem przestrzegania przepisów prawa 

- minimum trzy razy w roku szkolnym przeprowadzenie kontroli (minimum 6 kontroli/rok). 

Sporządzanie protokołów pokontrolnych i wydawanie zaleceń.  

9) Przeprowadzenie 4 szkoleń po 10 godzin dla pracowników (uczniów) firm symulacyjnych z 

zakresu obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawnych min. Ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy, KPA, Ustawy o 

ochronie danych osobowych, Ustawy o ochronie przeciwpożarowej i aktów wykonawczych 

do tych ustaw, jak również sporządzania regulaminów i instrukcji niezbędnych w zakładzie 

pracy Przewidywane terminy realizacji szkoleń: ferie zimowe 2 szkolenia, ferie i letnie 2 

szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych terminów 

10) Przeprowadzenie 4 szkoleń po 5 godzin dla pracowników (uczniów) firm symulacyjnych na 

temat relacji interpersonalnych (asertywność, komunikacja werbalna i niewerbalna, radzenie 

sobie ze stresem, negocjacje) w dni wolne od zajęć szkolnych tj. w okresie ferii letnich 2 

szkolenia i zimowych 2 szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych 

terminów. 

11) Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z nadzoru i kontroli firm symulacyjnych i 

przedstawianie ich koordynatorowi projektu oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych 

w Strzyżowie.  

12) Pomoc przy odbiorze towarów i inwentaryzacji w firmie symulacyjnej PROFIT. 

13) Archiwizacja dokumentów firm symulacyjnych po każdym roku szkolnym. 

 

Praca odbywać się będzie zarówno w dni nauki szkolnej, jak i w dni wolne od zajęć. 

2. Termin realizacji usługi:  październik 2012 – 31 październik 2014 

3. Liczba godzin pracy: min. 40h/miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

wskazanych godzin minimum 4 dni w tygodniu w szkole w godzinach wskazanych przez 

Zamawiającego i dostosowanych do harmonogramu realizacji zadań w projekcie oraz planu 

lekcji. 

4. Wymagania dotyczące personelu realizującego usługę 

Usługa ma być realizowana osobiście przez jedną osobę posiadającą: 



 

− wykształcenie wyższe (prawnicze/administracyjne), 

− 2-letnie doświadczenie w pracy administracyjnej 

− uprawnienia  pedagogiczne: studia, studium/kurs pedagogiczny 

− doświadczenie w prowadzeniu porad i konsultacji 

− doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia kadry, która spełniać będzie wymagania 

nakreślone przez wytyczne w zakresie maksymalnej ilości godzin pracy w projektach NSRO. Stąd też 

Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia ewidencji czasu pracy i przedkładania go wraz z 

fakturą/rachunkiem, dodatkowo zgodnie z wytycznymi POKL zakresie kwalifikowalności wydatków 

z dnia 15.12.2011r. każda z osób zaangażowana przez Wykonawcę winna złożyć "oświadczenie o 

zaangażowaniu do projektów w ramach  NSRO". W przypadku przekroczenia określonego przez 

wytyczne POKL, dopuszczalnego limitu godzin zaangażowania w realizacji projektu NSRO, bądź 

złożenia oświadczeń niezgodnych w prawdą, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

wynagrodzenia należnego, bądź wypłaconego Wykonawcy za dany okres za usługę, której 

przekroczenia warunku dotyczy. 

 

ZADANIE NR 4 

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna sklepiku szkolnego „Profit”  

 

Szkolny sklepik „Profit” jest pozalekcyjną formą zdobywania przez uczniów wiadomości i 

umiejętności z zakresu prowadzenia działalności handlowej. W czasie pracy sklepiku „Profit” 

uczniowie ZST będą rozwijać zainteresowania działalnością gospodarczą. Będą uczyć się pracy w 

zespole. Sklepik „Profit” będzie wspierać szkołę w przygotowaniu uczniów do prowadzenia 

działalności gospodarczej i kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. Główną dziedziną 

działalności sklepiku „Profit” będzie prowadzenie działalności handlowej na rzecz uczniów 

Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Uczniowie zaangażowani w pracę sklepiku „Profit” 

będą zajmować się prowadzeniem działalności handlowej oraz dokumentacji związanej z 

funkcjonowaniem firmy.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących czynności: 

1) Przygotowanie dokumentacji związanej z założeniem i prowadzeniem sklepiku: regulamin 

firmy, dokumentacja sanitarna, harmonogram pracy, zakresy obowiązków załogi, 



 

dokumentację prowadzona przez poszczególne działy firmy w trakcje jej funkcjonowania a 

mianowicie dotyczącą zaopatrzenia, sprzedaży, finansowo-księgową. 

2) Przygotowanie stanowiska pracy dla poszczególnych działów firmy oraz nawiązanie 

kontaktów z dostawcami. 

3) Przeprowadzenie naboru załogi firmy wg opracowanych wcześniej kryteriów oraz 

zorganizowanie spotkania organizacyjnego. 

4) Przeprowadzenie szkolenia załogi firmy z zakresu zasad prowadzenia dokumentacji z 

wykorzystaniem programów komputerowych. 

5) Opracowanie wraz z załogą strategii działania firmy oraz umieszczanie na stronie internetowej 

Szkoły informacji o firmie. 

6) Sprawowanie na bieżąco nadzoru nad właściwym wywiązywaniem  się uczniów z 

powierzonych im zadań. 

7) Organizowanie raz w tygodniu spotkań organizacyjno-rozliczeniowych z załogą firmy. 

8) Rozliczanie finansowe załogi sklepiku oraz pomoc w prowadzeniu dokumentacji firmy zgodnie  

z przepisami prawa. 

9) Przeprowadzanie wraz załogą inwentaryzacji 2 razy w roku szkolnym. 

10) Sporządzanie sprawozdań z funkcjonowania firmy -2 razy w roku szkolnym. 

11) Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do sprawnego funkcjonowania firmy. 

12)  Obecność podczas kontroli lub audytu bez ograniczenia czasowego. Wykonawca zobowiązany 

jest do każdorazowego stawienia się w trakcie planowanych i realizowanych kontroli lub 

audytów. 

 

 

Przeciętny harmonogram pracy opiekuna Firmy Uczniowskiej PROFIT 

 

Czynności wykonywane przez opiekuna  

Ilość godzin 

tygodniowo 

1. Nadzór nad przyjęciem towarów do Sklepiku Szkolnego 

zgodnie z przyjętą instrukcja odbioru i uzupełnieniem 

dokumentacji. 

codziennie od poniedziałku do piątku 0,5 godz /dzień 

2. Nadzór nad rozliczeniem kasy w Sklepiku Szkolnym 

     i sporządzeniem niezbędnej dokumentacji. 

codziennie od poniedziałku do piątku 0,5 godz /dzień 

 

2 godziny 

 

 

2godziny 

 

3. Spotkanie organizacyjno-instruktażowe – opracowanie 

tygodniowego harmonogramu pracy załogi Firmy, przydział 

1 godzina 



 

zadań. 

4. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji finansowo-

księgowej i rozliczeniowej- np. ewidencja przychodów i 

rozchodów, rejestr zakupu itp. 

2 godziny 

5. Nadzór nad pracami działu zaopatrzenia- realizacja 

zamówień oraz rozliczeń z kontrahentami. 

1 godzina 

6. Czynności administracyjno-biurowe związane z: 

sporządzaniem dokumentacji, opracowaniem działań 

marketingowych, umieszczaniem aktualności dotyczących 

Firmy na stronie internetowej Szkoły itp 

2 godziny 

 10 godzin 

W  skali miesiąca: 10 godzin x 4 tygodnie = 40 godzin 

 

Praca odbywać się będzie zarówno w dni nauki szkolnej, jak i w dni wolne od zajęć. 

 

2. Termin realizacji usługi:  październik 2012 – 31 październik 2014 (łącznie 

21miesięcy). Wykonawca nie pracuje w miesiącach wakacyjnych lipiec-sierpień. 

Liczba godzin pracy: min. 40h/miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wskazanych 

godzin w szkole  w godzinach wskazanych przez Zamawiającego i dostosowanych do 

harmonogramu realizacji zadań w projekcie.  

3. Wymagania dotyczące personelu realizującego usługę 

Usługa ma być realizowana osobiście przez jedną osobę posiadającą: 

− wykształcenie wyższe ekonomiczne, 

− kwalifikacje pedagogiczne (np. kurs pedagogiczny), 

− doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą, 

− wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczeń finansowych oraz 

doświadczenie  

w prowadzeniu zajęć z młodzieżą w tym zakresie,  

− umiejętności w zakresie obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych 

(obowiązujących na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe), 

− posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.  

− nie karalność. 

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia kadry, która spełniać będzie wymagania 

nakreślone przez wytyczne w zakresie maksymalnej ilości godzin pracy w projektach NSRO. Stąd też 

Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia ewidencji czasu pracy i przedkładania go wraz z 

fakturą/rachunkiem, dodatkowo zgodnie z wytycznymi POKL zakresie kwalifikowalności wydatków 



 

z dnia 15.12.2011r. każda z osób zaangażowana przez Wykonawcę winna złożyć "oświadczenie o 

zaangażowaniu do projektów w ramach  NSRO". W przypadku przekroczenia określonego przez 

wytyczne POKL, dopuszczalnego limitu godzin zaangażowania w realizacji projektu NSRO, bądź 

złożenia oświadczeń niezgodnych w prawdą, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

wynagrodzenia należnego, bądź wypłaconego Wykonawcy za dany okres za usługę, której 

przekroczenia warunku dotyczy. 

−  

 

 

ZADANIE NR 5 

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna Szkolnej Agencji Kreatywnej  

 

Szkolna Agencja Kreatywna będzie pozalekcyjną formą zdobywania przez uczniów wiadomości i 

umiejętności z zakresu prowadzenia działalności promocyjnej (szczególnie na rzecz Zespołu Szkół 

Technicznych w Strzyżowie). W czasie pracy w Szkolnej Agencji Kreatywnej uczniowie ZST będą 

rozwijać zainteresowania działalnością gospodarczą. Będą uczyć się pracy w zespole. Agencja 

będzie wspierać szkołę w przygotowaniu uczniów do prowadzenia działalności gospodarczej i 

kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. Główną dziedziną działalności Szkolnej Agencji 

Kreatywnej będzie prowadzenie działalności reklamowej oraz kreowanie wizerunku Zespołu 

Szkół Technicznych. Uczniowie zaangażowani w pracę SZAK będą zajmować się sporządzaniem 

projektów graficznych na rzecz promocji szkoły, projektowaniem i wykonywaniem folderów i 

innych materiałów promocyjnych szkoły, wykonywaniem zdjęć i filmów z wydarzeń i 

uroczystości szkolnych i wykorzystywaniem ich do promocji szkoły, wykonywaniem prac 

administracyjno-biurowych, sporządzaniem tekstów promocyjnych, zbieraniem informacji o 

wydarzeniach w szkole i umieszczaniem ich na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych, 

organizowaniem pracy SZAK.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących czynności: 

1) Rekrutacji uczniów, którzy zostaną zaangażowani w działania Szkolnej Agencji Kreatywnej 

(SZAK),  

2) Przygotowanie dokumentacji związanej z założeniem i prowadzeniem SZAK: regulamin 

firmy, harmonogram pracy, zakresy obowiązków załogi, dokumentację firmy związaną z 

jej działalnością. 

3) Opracowanie wraz z załogą strategii działania firmy oraz umieszczanie na stronie 
internetowej Szkoły informacji o firmie. 



 

4) Pełnienie stałego nadzoru nad organizacją i prowadzeniem Agencji przez uczniów,  

5) Nadzór merytoryczny nad treściami zamieszczanymi przez uczniów w materiałach 

promocyjnych,  

6) Stały osobisty kontakt z uczniami zaangażowanymi w pracę w SZAK, 

7) Pomoc uczniom w przygotowaniu dla potrzeb SZAK informacji o różnej tematyce,  

8) Pomoc przy projektowaniu materiałów promocyjnych,  

9) Nadzór nad działaniami uczniów w zakresie wykonywania działań reklamowych na rzecz 

ZST, 

10) Bezpośredni nadzór i opieka nad uczniami w czasie pracy w siedzibie Agencji oraz w czasie 

imprez i uroczystości organizowanych przez szkołę – w zależności od potrzeb przed lub po 

zajęciach szkolnych – w miarę potrzeb w dni wolne od pracy w czasie uroczystości 

rocznicowych, 

11) Opieka nad uczniami w czasie wykonywania zdjęć, kręcenia filmów poza szkołą – w 

godzinach porannych, popołudniowych oraz wieczornych – w dni pracy szkoły oraz dni 

wolne od pracy w czasie uroczystości środowiskowych, 

12) Udzielanie uczniom wskazówek i nadzór nad prowadzeniem przez uczniów działalności 

promocyjnej na podstawie doświadczenia w promocji szkoły, 

13) Bieżące kontrolowanie poprawności pracy uczniów przy wykonywaniu działań 

promocyjnych, 

14) Ukierunkowywanie działań uczniów w zakresie działalności Agencji i przygotowywanie 

ich do samokształcenia, 

15) Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do sprawnego funkcjonowania SZAK. 

16) Obecność podczas kontroli lub audytu bez ograniczenia czasowego. Wykonawca 

zobowiązany jest do każdorazowego stawienia się w trakcie planowanych i realizowanych 

kontroli lub audytów.  

Przeciętny harmonogram pracy opiekuna SZAK: 

Czynności wykonywane przez opiekuna Ilość godzin tygodniowo 

Nadzorowanie wykonywania przez uczniów działań 

administracyjno-biurowych i organizacyjnych typowych dla 

działalności gospodarczej 

2 

Nadzorowanie pozyskiwania przez uczniów informacji o bieżących 

wydarzeniach z życia szkoły i środowiska lokalnego do 

wykorzystania w materiałach promocyjnych 

2 

Nadzorowanie wykonywania i rozpowszechniania przez uczniów 

materiałów promocyjnych 
5 



 

Nadzorowanie prowadzenia przez uczniów analizy i aktualizacji 

strony internetowej ZST i profilu ZST na portalach 

społecznościowych 

1 

Razem 10 

W skali miesiąca: 10 godzin x 4 tygodnie = 40 godzin 

 

Praca odbywać się będzie zarówno w dni nauki szkolnej – przed zajęciami szkolnymi uczniów oraz 

po zajęciach szkolnych uczniów, jak i w dni wolne od zajęć. 

1. Termin realizacji usługi: październik 2012 – 31 październik 2014 (łącznie 21 miesięcy). 

Wykonawca nie pracuje w miesiącach wakacyjnych lipiec-sierpień. 

2. Liczba godzin pracy: min. 40h/miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

wskazanych godzin w szkole w godzinach wskazanych przez Zamawiającego i 

dostosowanych do harmonogramu realizacji zadań w projekcie. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie pracy Opiekuna.  

3. Wymagania dotyczące personelu realizującego usługę 

Usługa ma być realizowana osobiście przez jedną osobę posiadającą: 

− wykształcenie wyższe ekonomiczne, 

− przygotowanie do nauczania prowadzenia działalności gospodarczej (np. w ramach studiów 

podyplomowych), 

− wiedzę i umiejętności w zakresie marketingu (zdobyte np. w ramach specjalności w toku studiów 

lub w ramach studiów podyplomowych), 

− kwalifikacje pedagogiczne (np. kurs pedagogiczny), 

− doświadczenie w zakresie działalności promocyjnej, 

− doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia kadry, która spełniać będzie wymagania 

nakreślone przez wytyczne w zakresie maksymalnej ilości godzin pracy w projektach NSRO. Stąd też 

Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia ewidencji czasu pracy i przedkładania go wraz z 

fakturą/rachunkiem, dodatkowo zgodnie z wytycznymi POKL zakresie kwalifikowalności wydatków 

z dnia 15.12.2011r. każda z osób zaangażowana przez Wykonawcę winna złożyć "oświadczenie o 

zaangażowaniu do projektów w ramach  NSRO". W przypadku przekroczenia określonego przez 

wytyczne POKL, dopuszczalnego limitu godzin zaangażowania w realizacji projektu NSRO, bądź 

złożenia oświadczeń niezgodnych w prawdą, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

wynagrodzenia należnego, bądź wypłaconego Wykonawcy za dany okres za usługę, której 

przekroczenia warunku dotyczy. 


