
                                                                               

 

 

 

Załącznik nr 2  

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przygotowanie i realizacja testu predyspozycji zawodowych wraz ze ścieżką indywidualnego 

rozwoju zawodowego w zawodzie pielęgniarskim 

 

 

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, realizuje projekt pn. „UW MSC 

gwarantem nowych kompetencji absolwentów pielęgniarstwa” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach tego projektu przewidziano m. in., że jego uczestnicy poddani 

zostaną testowi predyspozycji zawodowych, na podstawie którego przygotowane zostaną dla nich ścieżki 

indywidualnego rozwoju zawodowego.  

 

Zamówienie, o którym mowa w zapytaniu ofertowym, obejmować będzie: 

 

1. Przygotowanie i przeprowadzenie indywidualnych testów predyspozycji do wykonywania 

zawodu pielęgniarki/pielęgniarza dla łącznej liczby 150 uczestników projektu (studentów), w 

następujących terminach:  

a) grupa I - listopad 2018 – marzec 2019 roku (grupa ok. 100 osób) 

c) grupa II - w październiku 2019 – grudzień 2019 roku (grupa ok. 50 osób) 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizacji testów w innych terminach i grupach.  

Zmawiającemu nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie, o ile łączna liczba osób 

nie przekroczy 150 osób. 

 

2. W oparciu o wyniki przeprowadzonych testów, dla każdej badanej osoby, Wykonawca 

przygotuje informację o predyspozycjach do wykonywania przez nią zawodu 

pielęgniarki/pielęgniarza, ze wskazaniem zidentyfikowanych cech uczestnika projektu, które 

mogą być decydujące o zdolności do wykonywania tej pracy i przy ewentualnym wyborze 

specjalizacji zawodowej.  

 

3. Dla każdego uczestnika projektu, Wykonawca przygotuje dokument Ścieżka indywidualnego 

rozwoju w zawodzie pielęgniarskim, który zawierać będzie co najmniej:  

• analizę kompetencji posiadanych, niezbędnych i pożądanych do pełnienia planowanych 

funkcji zawodowych i  celów życiowych 

• propozycje aktualnych działań zmierzających do rozwoju zawodowego danej osoby, 

zgodnego z wybranym  kierunkiem studiów 

• zalecenia długoterminowe dotyczące planowania rozwoju zawodowego, uwzględniające 



  

                                                                               
 

   

 

plany na przyszłość danej osoby  

• syntetyczne podsumowanie ustaleń i wskazówek dla uczestnika projektu 

 

4. Po zakończeniu badań dla każdej z trzech zaplanowanych grup uczestników, Wykonawca 

sporządzi odrębne podsumowanie zbiorcze uzyskanych przez daną grupę wyników oraz 

podsumowanie wykonanych na ich podstawie analiz kompetencji i zaleceń uwzględnionych w 

ścieżkach indywidualnego rozwoju.  

 

Odbiór przedmiotu zamówienia i wynagrodzenie 

Wykonawca uzyskuje prawo do wynagrodzenia po zakończeniu testów predyspozycji oraz 

dostarczeniu dokumentów Ścieżka indywidualnego rozwoju wraz z podsumowaniem, o którym mowa 

w punkcie 4 powyżej dla każdej kolejnej grupy. Wysokość transzy wynagrodzenia uzależniona 

będzie od liczebności danej grupy uczestników testów i stanowić będzie x/150 łącznego 

wynagrodzenia Wykonawcy (gdzie x to liczba studentów w danej grupie). 

 

Miejsce przeprowadzenia testów predyspozycji  

Testy predyspozycji  przeprowadzone zostaną w pomieszczeniach Uczelni Warszawskiej im. Marii 

Skłodowskiej Curie w Warszawie, przy ul. Łabiszyńskiej 25. W zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia testów, pomieszczenia Uczelni zostaną udostępnione Wykonawcy bezpłatnie.  

 


