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Oznaczenie postępowania: CKiW.A.271.1.2022 

 

Załącznik nr 2 do SWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

 Usługa przeprowadzenia diagnozy kompetencji społecznych 

dla uczestników projektu w wieku 15-20 lat na rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu 

pt. „Aktywni górą!” 

 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa 2-krotnego przeprowadzenia testu psychometrycznego 

i wystawienia opinii referencyjnej, tj. na rozpoczęcie i zakończenie udziału w projekcie dla 

10 osób w wieku 15-20 lat. 

 

Zamówienie dotyczy realizacji projektu pt. „Aktywni górą!” z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 1.3) współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum 

Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi. 

 

Warunki przystąpienia do postępowania: 

1. Posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji badań diagnostycznych 

o charakterze psychologiczno-pedagogicznym. W celu potwierdzenia posiadanego 

doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania Ofert wykonał bezpośrednie badanie diagnostyczne 

o zbliżonym charakterze, w którym brało udział co najmniej 5 osób w wieku od 15 do 

20 r.ż. 

2. Dysponowanie kadrą, która posiada tytuł magistra psychologii oraz co najmniej 2-letnie 

doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie usługi psychologicznej. 

 

Zadania obejmujące wykonanie usługi: 

1. Przeprowadzenie testu psychometrycznego kompetencji społecznych zgodnie ze 

wskazówkami do jego przeprowadzenia ujętymi w „Koncepcji systemu weryfikacji 

i walidacji kompetencji społecznych” w ramach programu „Młodzież solidarna w działaniu” 

PO WER 2014-2020, Działanie 1.4” https://efs.mrips.gov.pl/wiadomosci/koncepcja-

systemu-weryfikacji-i-walidacji-kompetencji-spolecznych-w-ramach-konkursu-nr-

https://efs.mrips.gov.pl/wiadomosci/koncepcja-systemu-weryfikacji-i-walidacji-kompetencji-spolecznych-w-ramach-konkursu-nr-powr.01.04.00-ip.03-00-00118-mlodziez-solidarna-w-dzialaniu
https://efs.mrips.gov.pl/wiadomosci/koncepcja-systemu-weryfikacji-i-walidacji-kompetencji-spolecznych-w-ramach-konkursu-nr-powr.01.04.00-ip.03-00-00118-mlodziez-solidarna-w-dzialaniu
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powr.01.04.00-ip.03-00-00118-mlodziez-solidarna-w-dzialaniu oraz wydanie pisemnej 

opinii referencyjnej na wstępie i na zakończenie projektu w następujących etapach:  

a) ETAP I - faza wstępna - wstępna ocena kompetencji społecznych uczestników za 

pomocą testu psychometrycznego wraz z opracowaniem wyników i wystawieniem 

opinii referencyjnej. W opinii referencyjnej należy wskazać kompetencje społeczne 

zdiagnozowane jako bardzo wysokie, wysokie i średnie oraz rekomendacje, które 

obszary u danego uczestnika wymagają wzmocnienia odnosząc się do zakresu 

15 kompetencji sklasyfikowanych w katalogu kompetencji i umiejętności społecznych 

zgodnym z klasyfikacją ESCO (kategoria "Interakcje społeczne" w ramach 

"Umiejętności i kompetencje przekrojowe"), wymienionych w: https://efs.mrips.qov.pl/ 

data/assets/pdf file/0015/11508/Zalacznik-nr-4- Kompetencie-spoleczne.pdf 

b) ETAP II - faza końcowa na zakończenie udziału w projekcie przeprowadzenie 

podsumowującej oceny kompetencji społecznych uczestników, która wykaże w jakim 

stopniu udział w projekcie pozwolił rozwinąć kompetencje społeczne, weryfikacja za 

pomocą testu psychometrycznego wraz z opracowaniem wyników. W opinii 

referencyjnej powinny zostać wskazane kompetencje społeczne zdiagnozowane jako 

bardzo wysokie, wysokie i średnie. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Termin i miejsce realizacji usługi: 

a) ETAP I - od dnia podpisania umowy do 30 dni, 

b) ETAP II - od dnia podpisania umowy do siedmiu miesięcy. 

Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi, 

ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap.  

2. Diagnozy będą przeprowadzane w małych grupach, w których będzie możliwe udzielanie 

wyjaśnień, np. niezrozumiałego słownictwa, tj. nie większych niż w 10 osobowej grupie, 

przy czym każdy uczestnik wypełnia test psychometryczny indywidualnie. 

3. TEST PSYCHOMETRYCZNY kompetencji społecznych - test jednokrotnego wyboru 

zawierający 60 pytań zostanie udostępniony przez Zamawiającego w formie papierowej. 

Test jest taki sam dla fazy wstępnej i końcowej. 

4. KLUCZ do testu psychometrycznego KOMPETENCJE SPOŁECZNE zostanie przekazany 

przez Zamawiającego w formie papierowej uprawnionym osobom (psychologom). 

5. Wykonawca zobowiązany jest powielić test psychometryczny dwukrotnie dla każdego 

uczestnika projektu, celem przeprowadzenia badania i dokonania opisowej oceny na 

wstępie i na zakończenie uczestnictwa w projekcie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich materiałów i pomocy 

wymaganych podczas świadczenia usługi. 

https://efs.mrips.gov.pl/wiadomosci/koncepcja-systemu-weryfikacji-i-walidacji-kompetencji-spolecznych-w-ramach-konkursu-nr-powr.01.04.00-ip.03-00-00118-mlodziez-solidarna-w-dzialaniu
https://efs.mrips.qov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/11508/Zalacznik-nr-4-Kompetencie-spoleczne.pdf
https://efs.mrips.qov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/11508/Zalacznik-nr-4-Kompetencie-spoleczne.pdf
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7. Test przeprowadza psycholog i tylko on dokonuje jego oceny, pisząc opinię referencyjną 

na wstępie i na zakończenie projektu. Psycholog, w razie potrzeby, wyjaśnia 

niezrozumiałe słowa, zwracając szczególną uwagę, w drugim testowaniu, na te, których 

badany nie rozumiał na wejściu do projektu. 

8. W przypadku nieobecności uczestnika projektu Wykonawca zapewni mu 

przeprowadzenie diagnozy w innym, uzgodnionym z opiekunem grupy, terminie w trybie 

indywidualnym. 

9. Zajęcia mogą odbywać się w salach Zamawiającego. 

10. Usługa będąca przedmiotem zamówienia winna być wykonana i dokumentowana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

11. Diagnozy muszą odbywać się w terminach zgodnych z harmonogramem realizowanych 

zajęć w ramach projektu „Aktywni górą!” uzgodnionym z koordynatorem lokalnym 

projektu/ opiekunem grupy. 

12. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia listy obecności na badaniu 

podpisanej przez każdego uczestnika projektu. 

13. Psycholodzy będą zobowiązani do użycia metod niezbędnych do prowadzenia zajęć 

z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. 

14. Na uzasadniony wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić 

dotychczasowego psychologa innym psychologiem gwarantującym należyte i terminowe 

prowadzenie usługi. 

15. Wykonawca nie będzie mógł powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej 

bez zgody Zamawiającego. 

16. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

(rachunku) po każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia tj.: 

a) ETAP I - faza wstępna od dnia podpisania umowy do 30 dni - po potwierdzeniu 

prawidłowego wykonania usługi przez Zamawiającego na podstawie „Częściowego 

protokołu odbioru usługi” zatwierdzonego przez koordynatora lokalnego projektu 

i rozliczenie się z niezbędnej dokumentacji zawierającej: 

 testy psychometryczne wraz z opracowaniem wyników dla każdego uczestnika 

diagnozy i opinią referencyjną, 

 oryginały list obecności. 

b) ETAP II - faza końcowa od dnia podpisania umowy do siedmiu miesięcy - po 

potwierdzeniu prawidłowego wykonania usługi przez Zamawiającego na podstawie 

„Końcowego protokołu odbioru usługi” zatwierdzonego przez koordynatora lokalnego 

projektu i rozliczenie się z niezbędnej dokumentacji zawierającej: 

 testy psychometryczne wraz z opracowaniem wyników dla każdego uczestnika 

diagnozy i opinią referencyjną, 
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 oryginały list obecności. 

17. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, 

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury (rachunku). 

18. Z przyczyn od siebie niezależnych Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia 

terminu zapłaty należności za wykonanie usługi w przypadku opóźnienia przekazania 

środków do planu finansowego na realizację projektu. 

19. Zapłata obejmie faktyczną ilość osób, która przystąpi do realizacji diagnozy kompetencji 

społecznych w każdym etapie badania. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zajęć oraz ich 

rejestracji (filmowanie, nagranie audio, fotografowanie). 

21. W przypadku kontroli Zamawiającego przez organ do tego uprawniony Wykonawca 

zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów, w tym dokumentów finansowych 

w związku z realizacją niniejszej umowy. 

22.  Wykonawca zapewnia, że uzyskane w trakcie badania informacje i dane zostaną 

zgromadzone zgodnie z przepisami RODO i będą użytkowane z zachowaniem 

najwyższej poufności oraz odpowiedzialności etycznej i zawodowej osób 

zaangażowanych w realizację usługi. 

23. Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do realizacji badania, zawarcia 

Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

24. Pomieszczenia, w których prowadzony jest projekt, należy odpowiednio oznaczyć. Cała 

korespondencja prowadzona w ramach projektu, w tym korespondencja z uczestnikami, 

zaproszenia, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, materiały edukacyjne, informacje dla 

mediów dotyczące projektu również powinny być oznaczone zgodnie z zasadami 

oznaczania projektów. 

 


