Projekt „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Krzyżewie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Krzyżewo, 07.01.2014
Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego
w Krzyżewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie zaprasza nauczycieli do
złożenia oferty dotyczącej realizacji zajęć wyrównujących luki lub doskonalących kompetencje
kluczowe uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie w ramach projektu
„Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Krzyżewie” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX -Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego.
Okres realizacji projektu: 01.09.2012– 30.09.2014r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programu oraz przeprowadzenie w roku
szkolnym 2013/2014 warsztatów z przedsiębiorczości w wymiarze 15 godzin dydaktycznych
realizowanych w jednej 10 osobowej grupie uczniów Technikum.

2. Program warsztatów powinien zawierać treści wykraczające poza program zajęć szkolnych.
3. Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 20.06.2014r. zgodnie
z założonym harmonogramem projektu.
4. Miejsce realizacji zamówienia:
Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły
5. Warsztaty będące przedmiotem zamówienia będą prowadzone w godzinach popołudniowych od
poniedziałku do piątku oraz ewentualnie w soboty, zgodnie z założeniami projektu, wyborem
grupy docelowej oraz specyfiką funkcjonowania szkół.
6. Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy cywilno – prawnej, tj. umowy zlecenia.

WYMAGANIA PODSTAWOWE WOBEC OFERENTA (WYKONAWCY):
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które spełniają jednocześnie
następujące wymagania (niespełnianie jednego z poniższych kryteriów powoduje odrzucenie
oferty):
1.1. wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, uprawniające do nauczania
jednego z w/w przedmiotów,
1.2. min. 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu przedmiotu, którego dotyczy składana
aplikacja,
1.3. min. tytuł nauczyciela mianowanego,
1.4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
Wymagania dodatkowe, stanowiące jednocześnie kryteria wyboru oferty:
- doświadczenie w nauczaniu danego przedmiotu (z w/w), wykraczające poza ramy wymagań
podstawowych określonych w pkt. 1.2 (waga 20%),
- umiejętność wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowatorskich i autorskich metod pracy, w tym
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również uwzględniających indywidualne różnice i potrzeby uczniów, oraz wykorzystywania
nowoczesnych technologii, w tym e-learningu (waga 10%),
- udokumentowany udział jako egzaminator egzaminu maturalnego (waga 20%),
- doświadczenie w pracy w szkole zawodowej (waga 20%),
- udokumentowane odbyte kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (waga 20%),
- referencje dyrektora placówki, zatrudniającej danego nauczyciela, potwierdzające jakość pracy nauczyciela
(waga 10%)
- cena brutto za 1 godzinę zajęć (waga 50%)

FORMY I SPOSÓB PRZEKAZANIA OFERTY
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie Formularza ofertowego - załącznik nr. 1 oraz
następujących dokumentów: CV, kopie dokumentów i/lub oświadczenia potwierdzające wymagania
podstawowe i dodatkowe.
CV powinno zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
rekrutacji.
Oferty należy zgłaszać do dnia 10.02.2014 r. do siedziby Zamawiającego (osobiście lub za
pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu do Zamawiającego).
OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT
Ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych zostanie dokonana w dniu 10.02.2014 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie spełniania kryteriów podstawowych
oraz dodatkowych według wagi punktowej.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
Dodatkowych informacji udziela Pan Jacek Tomkiel – Kierownik projektu, tel. 864764242
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
Ja, …………………………………………………………. odpowiadając na zapytanie ofertowe
dotyczące realizacji zajęć wyrównujących luki lub doskonalących kompetencje kluczowe uczniów
Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie w ramach projektu „Podniesienie
atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Krzyżewie” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego składam ofertę na przeprowadzenie
warsztatów z przedsiębiorczości w wymiarze 15 godzin dydaktycznych realizowanych
w jednej 10 osobowej grupie uczniów Technikum.
Cena brutto za 1 godzinę zajęć ...........................................
Proponowana kwota obejmuje wszystkie składki wynagrodzenia wynikające z Ustawy z dnia 13
października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U z 2009 r. Nr 205, poz.
1585 z późn. zm.)
Jednocześnie oświadczam iż spełniam/ nie spełniam wymagania niezbędne do prowadzenia warsztatów
z przedsiębiorczości.
Do Formularza załączam:
- .........................................
-

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

-

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

-

...........................................
Ponadto:
1. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz akceptuję zawarte w nim warunki i nie
wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
3. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym.
4. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu ofertowym są prawdziwe.
6. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r.
Nr 101 poz.926, z późn. zm.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

…………………………….............
(miejscowość, data)
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