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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY - 

Procedura pozyskiwania miejsc do realizacji krajowych praktyk zawodowych  
 

W związku z realizacją projektu „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program 
doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość 
systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3. 
Upowszechnienie uczenia się przez całe życie,  

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorstwa(firmy), 
prowadzące działalność gospodarczą w sektorze handlu i/lub reklamy do złożenia oferty 
współpracy dotyczącej organizacji 10 dniowych (80 - godzinnych) krajowych praktyk 
zawodowych dla uczestników/czek projektu - nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych 
oraz instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach: sprzedawca, 
technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik cyfrowych 
procesów graficznych. 

1. ZAPRASZAJĄCY DO WSPÓŁPRACY/ZAMAWIAJĄCY. 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zwana dalej „DARR SA” 
ul. Szczawieńska 2 
58-310 Szczawno-Zdrój 

Tel.: 74 648 04 00  

Fax: 74 648 04 17 

E-mail: darr@darr.pl 

Strona internetowa DARR SA: www.darr.pl 

Strona internetowa projektu:www.handelireklama.darr.pl 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUGI. 

1. Zakres usługi obejmuje opiekę nad praktykantami/kami oraz zapewnienie warunków 
technicznych i zagwarantowanie przeprowadzenia 10 dniowych (80-godzinnych) 
krajowych praktyk zawodowych dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i 
instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu będących uczestnikami/czkami projektu 

„HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli 
kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”.  

2. Krajowe praktyki zawodowe zostaną zorganizowane łącznie dla 400 osób, zgodnie z 
programem opracowanym przez DARR SA we współpracy ze szkołami zawodowymi i 
firmami przyjmującymi uczestników/czki projektu na praktyki. 

3. Zakłada się 3 tury naboru uczestników/czek na praktyki, na przełomach lat 2011/2012, 
2012/2013 i 2013/2014. 

4. Uczestnikami/czkami praktyk zawodowych będą skierowani przez DARR SA nauczyciele/ki 
oraz instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodu kształcący w zawodach: sprzedawca, 

http://www.darr.pl/
http://www.handelireklama.darr.pl/


 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 
 

……..…………..………………Człowiek najlepsza inwestycja……………..…………………. 

technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik 
cyfrowych procesów graficznych, zatrudnieni na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Krajowe praktyki zawodowe muszą być realizowane w miejscu i w warunkach 
funkcjonującej w sektorze handlu i/lub reklamy firmy, prowadzącej działalność na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności w firmach stosujących nowoczesne 
rozwiązania technologiczno-organizacyjne. 

6. Celem odbywania praktyki jest w szczególności:  

a) poznanie wybranych regulaminów, przepisów bhp, ochrony środowiska 
obowiązujących w przedsiębiorstwie, 

b) poznanie technologii stosowanych w zakładzie, 
c) zapoznanie się z trendami w zakresie rozwiązań technologicznych i know-how, 
d) zrozumienie procesów pracy, poznanie specyfiki pracy i koniecznych kwalifikacji na 

wybranych stanowiskach, 
e) asystowanie przy przykładowych czynnościach charakterystycznych dla danego 

zakładu,  
f) doskonalenie praktycznych umiejętności (zastosowanie posiadanej wiedzy 

teoretycznej), 
g) nawiązanie kontaktów zawodowych umożliwiających ich wykorzystanie w procesie 

kształcenia zawodowego, 
h) doskonalenie umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z 

pracownikami, w tym obserwacja/nabycie nowych sposobów, stylów i standardów 
pracy,     

i) poznanie zasad marketingu prowadzonego przez zakład pracy, 
j) poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, 
k) poznanie zasad zapewniania jakości obsługi klienta. 

 

7. Przedsiębiorcy(firmy) przyjmujący skierowane osoby na krajowe praktyki zawodowe 
powinni: 

a) zapewnić warunki materialne do realizacji praktyki, a w szczególności: 
 stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, 

materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 

 odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej 
przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, 

 pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej, 

 nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym 
stanowisku pracy, zgodnie z przepisami w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów, 

 dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych; 
b) wyznaczyć opiekunów praktyk zawodowych, a maksymalna liczba praktykantów/ek 

przypadająca na jednego opiekuna co do zasady nie powinna przekraczać 5; 
c) nadzorować przebieg praktyki i dokumentować zgodnie z wymaganiami DARR SA; 
d) sporządzać, w razie wypadku podczas praktyki, dokumentację powypadkową. 
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8. Krajowe praktyki zawodowe powinny odbywać się w ferie zimowe i/lub wakacje (w 
zależności od preferencji przedsiębiorstwa), w okresie realizacji projektu, w dni robocze 
i/lub w weekendy. W uzasadnionych przypadkach praktyki mogą się odbywać w okresach 
innych niż ferie zimowe i wakacje.  

9. Zakłada się zakończenie krajowych praktyk zawodowych do dnia 28 lutego 2014r. 

10. Szczegółowe terminy realizacji krajowych praktyk zawodowych ustalane indywidualnie w 
porozumieniu z danym przedsiębiorstwem(firmą). Przy czym planuje się, że dla 
nauczycieli/ek i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu zatrudnionych na obszarze 
województw: lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, praktyki rozpoczną się 
od dnia 13 lutego 2012r. 

11. DARR SA informuje, że średnia cena jaką jest w stanie przeznaczyć na wynagrodzenie za 
zorganizowanie i przeprowadzenie krajowej praktyki zawodowej dla 1 osoby, to 700 zł 
brutto. 

3. OFERTY WSPÓŁPRACY. 

1. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w sektorze handlu i/lub reklamy, 
oferujące możliwość przyjęcia praktykantów/ek na praktyki zawodowe w zawodach: 
sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik 
cyfrowych procesów graficznych, w miejscu i w warunkach funkcjonującej firmy, 
znajdującym się na terenie całego kraju, w celu nawiązania współpracy powinny wypełnić 
i przekazać do DARR SA formularz Oferty współpracy (Załącznik nr 1 do zaproszenia). 

2. Oferty współpracy można składać w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia do dnia 01 
lutego 2014r., osobiście lub drogą pocztową na adres:  

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Szczawieńska 2 

58-310 Szczawno-Zdrój 
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3. DARR SA zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu przyjmowania 
Ofert współpracy. 

4. Złożona przez przedsiębiorstwo(firmę) Oferta współpracy powinna być ważna 
minimum przez 1 rok od dnia jej podpisania, jednak nie dłużej niż do 31 października 
2014r.  

5. Oferta współpracy może zostać odrzucona, jeżeli w toku jej weryfikacji zostanie 
stwierdzone, że zachodzi przynajmniej jedna z następujących przesłanek: 

a) oferta jest ważna krócej niż 1 rok od dnia jej podpisania, 

b) firma nie oferuje możliwości odbycia praktyk w ferie i/lub w wakacje, 

c) koszt opieki nad jednym praktykantem/tką przekracza 700 zł brutto na osobę, 

d) faktyczne miejsce odbywania praktyk nie znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej 

e) praktyki nie będą odbywały się w warunkach funkcjonującej firmy, 

f) proponowany termin odbycia praktyk jest niemożliwy do przyjęcia, w szczególności 
kiedy wykracza poza termin realizacji projektu. 

6. Obligatoryjnie zostanie odrzucona oferta podpisana przez nieupoważnioną osobę i/lub 
złożona przez nieistniejący podmiot. 

7. DARR SA niezwłocznie informuje przedsiębiorstwo(firmę) w formie pisemnej lub drogą 
mailową o odrzuceniu oferty wraz z podaniem przyczyny. Po usunięciu przesłanek, które 
były przyczyną odrzucenia, przedsiębiorstwu(firmie) przysługuje prawo do ponownego 
złożenia Oferty współpracy. 

8. Wszystkie przyjęte Oferty współpracy podlegają wstępnej ocenie na podstawie 
kryteriów oceny przedstawionych w poniżej tabeli i ujęciu na weryfikowanej na bieżąco 
liście rankingowej. 

L.p Nazwa kryterium Przedziały oceny Liczba punktów 

1 Liczba możliwych do przyjęcia 
praktykantów/ek 

1-2 osoby 1 punkt 

3-4 osoby 2 punkty 

5-7 osób 5 punktów 

8-10 osób 
 

8 punktów 

11-13 osób 
 

11 punktów 
 

14-16 osób 14 punktów 

17-19 osób 17 punktów 

20 i więcej osób 20 punktów 

2 Liczba możliwych zawodów praktyki praktyka w 1 1 punkt 
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(sprzedawca, technik handlowiec, 
technik organizacji reklamy, technik 
logistyk, technik cyfrowych procesów 
graficznych) 

zawodzie 

praktyka w 2 
zawodach 

5 punktów 

praktyka w 3 
zawodach 

10 punktów 

Praktyka w 4 
zawodach 

12 punktów 

Praktyka w 5 
zawodach 

15 punktów 

3 Liczba oferowanych miejsc odbywania 
praktyki (województwa: dolnośląskie, 
lubuskie, śląskie, opolskie, pomorskie, 
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i 
mazowieckie) 

1-2 województwa 
 

1 punkt 

4 - 6 województw 2 punkty 

8 – 10 województw 3 punkty 

12 – 14 województw 4 punkty 

16 województw 5 punktów 

4 Stosowanie nowoczesnych rozwiązań 
technologiczno-organizacyjnych 

nie 0 punktów 

tak 20 punktów 

5 Średni koszt opieki nad jednym 
praktykantem/tką 

Powyżej 700 złotych 0 punktów 

601 – 700 złotych 20 punktów 

501 – 600 złotych 30 punktów 

Do 500 zł 40 punktów 
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9. Ocena wstępna dokonywana jest na bieżąco, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od dnia 
wpływu do siedziby DARR SA ważnej Oferty współpracy. Maksymalna liczba punktów 
do zdobycia – 100, minimalna – 3. 

10. DARR SA niezwłocznie informuje przedsiębiorstwo(firmę) drogą mailową lub pisemnie o 
fakcie przyjęcia oferty wraz z podaniem liczby punktów, jaką oferta uzyskała w wyniku 
oceny. 

11. Przedsiębiorstwo(firma) może w formie pisemnej zmienić zakres oferty, w trakcie jej 
obowiązywania. W takim przypadku oferta podlega ponownej ocenie zgodnie z 
obowiązującymi procedurami. 

12. Złożenie przez dane przedsiębiorstwo(firmę) Oferty współpracy nie oznacza, że 
współpraca w zakresie praktyk zawodowych zostanie z tym przedsiębiorstwem (firmą) 
nawiązana. 

4. POSTĘPOWANIA NA WYŁONIENIE WYKONAWCÓW PRAKTYK. 

1. W zależności od potrzeb i w oparciu mi.in. o procedury opisane w niniejszym dokumencie 
DARR SA zaprasza przedsiębiorstwa (firmy), które złożyły Oferty współpracy do 
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 113, poz. 759, z 
późn. zm.). 

2. Optymalna liczba Wykonawców praktyk to minimum 20 firm. 

3. Podstawowymi kryteriami wyboru przedsiębiorstwa (firmy) zapraszanego do negocjacji 
prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej reki są: 

a) dostosowanie możliwości przedstawionych w Ofercie współpracy do aktualnych 
potrzeb Zamawiającego (dotyczących liczby praktykantów/ek, liczby zawodów i 
województw) wynikających z przebiegu rekrutacji oraz aktualnego stopnia osiągnięcia 
zakładanych w projekcie wskaźników, 

b) preferencje uczestników/czek projektu, 

c) liczba zdobytych punktów podczas wstępnej oceny Ofert współpracy. 

4. Pod uwagę brane są ważne, ocenione Oferty współpracy, które znajdują się na liście 
rankingowej na dzień wszczęcia postępowania, czyli najpóźniej na dzień wysłania 
zaproszenia do negocjacji. Z wyboru przedsiębiorstwa (firmy) zapraszanego do negocjacji 
sporządza się informację. 

5. DARR SA jako Zamawiający wysyła Zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z 
wolnej ręki w formie pisemnej, drogą pocztową wraz z formularzem ofertowym, z opisem 
wymagań i wzorem Umowy o przyjęciu praktykantów/ek, której projekt stanowi Załącznik 
nr 2 do niniejszego dokumentu. 

6. Przed przekazaniem zaproszenia, o którym mowa w punkcie 5, DARR SA może do kilku 
lub do wszystkich przedsiębiorstw (firm) z listy rankingowej wysłać e-mailem lub 
pisemnie prośbę o weryfikację oferty, tak aby uwzględniała aktualne/konkretne 
informacje co do przedmiotu i zakresu zamówienia. Spośród zweryfikowanych ofert, 
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DARR SA jako Zamawiający w oparciu o kryteria wymienione w punkcie 3 wybiera 
Wykonawcę/ów, zapraszanego/ych do negocjacji. 

7. Negocjacje prowadzone są tylko z podmiotami, które spełniają warunki udziału w 
postępowaniu.  

8. Po przeprowadzeniu negocjacji, DARR SA podpisuje z wybranym/i Wykonawcą/ami 
Umowę o przyjęciu praktykantów/ek. 

9. Zakłada się intensyfikację działań związanych z wyłonieniem Wykonawców praktyk w 
następujących okresach: 

a) grudzień 2011 – styczeń 2012 (dla I tury naboru uczestników/czek projektu), 

b) grudzień 2012 – styczeń 2013 (dla II tury naboru uczestników/czek projektu), 

c) grudzień 2013 – styczeń 2014 (dla III tury naboru uczestników/czek projektu). 

5. POZOSTAŁE INFORMACJE. 

1. W sprawach dotyczących realizacji Projektu osobą do kontaktu jest Pani Agnieszka 
Kopcińska, tel. 074 648 04 26, fax 074 648 04 17, e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl. 

2. Informacje na temat projektu „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program 
doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w 
przedsiębiorstwach”, dostępne są na stronie internetowej: www.handelireklama.darr.pl. 

 
 
 
 

................................................................................. 

(data, podpis osoby upoważnionej ) 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz OFERTY WSPÓŁPRACY. 

2. PROJEKT Umowy o przyjęciu praktykantów/ek. 

mailto:agnieszka.kopcinska@darr.pl
http://www.handelireklama.darr.pl/

