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Zapytanie Ofertowe 

 

W związku z realizacją projektu RPWP. 08.03.01-30-0014/16 „Kształcenie zawodowe 

w naszych szkołach to dobry wybór” realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, 

Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb 

konkursowy na terenie województwa Wielkopolskiego poszukujemy w ramach postępowania 

opartego na rozeznaniu rynku osób do przeprowadzenia zajęć dodatkowych w ramach 

zmodernizowanych programów nauczania zgodnie z poniższą specyfikacją dla 4 szkół 

zawodowych: 

 

Miejsce realizacji OPIS WYMAGANIA 

Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
im. Józefa Nojego w 

Czarnkowie 

Przeprowadzenie 
zajęć z organizacji 
reklamy w, w ramach 
projektu ,,Kształcenie 
zawodowe w naszych 
szkołach to dobry 
wybór,, zgodnie z 
umową o 
dofinansowanie 
numer 
RPWP.08.03.01-30-
0014/16. 

- poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 
organizacji reklamy, w wymiarze 40 godzin dla 
każdej  z grup zgodnie z przygotowanym 
harmonogramem 

- przygotowanie materiałów szkoleniowych 
potrzebnych do efektywnego prowadzenia 
zajęć 

-prowadzenie dokumentacji fotograficznej z 
zajęć 

-prowadzenie listy obecności podczas zajęć i 
przekazywanie ich po odbytych zajęciach 
koordynatorowi projektu 

-promocja projektu i informowanie uczestników 
o współfinansowaniu przez Unię Europejską w 
ramach EFS  

Przeprowadzenie 
zajęć z budownictwa 
w, w ramach projektu 
,,Kształcenie 
zawodowe w naszych 
szkołach to dobry 
wybór,, zgodnie z 
umową o 
dofinansowanie 
numer 
RPWP.08.03.01-30-
0014/16. 

- poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z w 
wymiarze 40 godzin dla każdej  z grup zgodnie 
z przygotowanym harmonogramem 

- przygotowanie materiałów szkoleniowych 
potrzebnych do efektywnego prowadzenia 
zajęć 

-prowadzenie dokumentacji fotograficznej z 
zajęć 

-prowadzenie listy obecności podczas zajęć i 
przekazywanie ich po odbytych zajęciach 
koordynatorowi projektu 
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-promocja projektu i informowanie uczestników 
o współfinansowaniu przez Unię Europejską w 
ramach EFS  

Przeprowadzenie 
zajęć informatyki , w 
ramach projektu 
,,Kształcenie 
zawodowe w naszych 
szkołach to dobry 
wybór,, zgodnie z 
umową o 
dofinansowanie 
numer 
RPWP.08.03.01-30-
0014/16. 

- poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 
informatyki  w wymiarze 40 godzin dla każdej  z 
grup zgodnie z przygotowanym 
harmonogramem 

- przygotowanie materiałów szkoleniowych 
potrzebnych do efektywnego prowadzenia 
zajęć 

-prowadzenie dokumentacji fotograficznej z 
zajęć 

-prowadzenie listy obecności podczas zajęć i 
przekazywanie ich po odbytych zajęciach 
koordynatorowi projektu 

-promocja projektu i informowanie uczestników 
o współfinansowaniu przez Unię Europejską w 
ramach EFS  

Przeprowadzenie 
zajęć z doradztwa 
zawodowego , w 
ramach projektu 
,,Kształcenie 
zawodowe w naszych 
szkołach to dobry 
wybór,, zgodnie z 
umową o 
dofinansowanie 
numer 
RPWP.08.03.01-30-
0014/16. 

- poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 
doradztwa zawodowego dla 9 grup w wymiarze 
2 godzin dla każdej  oraz doradztwa 
indywidualnego dla 75 osób w wymiarze 1 
godziny na ucznia zgodnie z przygotowanym 
harmonogramem 

- przygotowanie materiałów szkoleniowych 
potrzebnych do efektywnego prowadzenia 
zajęć 

-prowadzenie dokumentacji fotograficznej z 
zajęć 

-prowadzenie listy obecności podczas zajęć i 
przekazywanie ich po odbytych zajęciach 
koordynatorowi projektu 
-promocja projektu i informowanie uczestników 

o współfinansowaniu przez Unię Europejską w 

ramach EFS 

ZS nr 3 w 
Międzychodzie 

Przeprowadzenie 
zajęć z organizacji 
reklamy w, w ramach 
projektu ,,Kształcenie 
zawodowe w naszych 
szkołach to dobry 
wybór,, zgodnie z 
umową o 
dofinansowanie 
numer 
RPWP.08.03.01-30-

- poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 
organizacji reklamy w wymiarze 40 godzin dla 
każdej  z grup zgodnie z przygotowanym 
harmonogramem 

- przygotowanie materiałów szkoleniowych 
potrzebnych do efektywnego prowadzenia 
zajęć 

-prowadzenie dokumentacji fotograficznej z 
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0014/16. zajęć 

-prowadzenie listy obecności podczas zajęć i 
przekazywanie ich po odbytych zajęciach 
koordynatorowi projektu 

-promocja projektu i informowanie uczestników 

o współfinansowaniu przez Unię Europejską w 

ramach EFS 

Przeprowadzenie 
zajęć z żywienia i 
usług 
gastronomicznych w, 
w ramach projektu 
,,Kształcenie 
zawodowe w naszych 
szkołach to dobry 
wybór,, zgodnie z 
umową o 
dofinansowanie 
numer 
RPWP.08.03.01-30-
0014/16. 

- poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 
żywienia i usług gastronomicznych w wymiarze 
40 godzin dla każdej  z grup zgodnie z 
przygotowanym harmonogramem 

- przygotowanie materiałów szkoleniowych 
potrzebnych do efektywnego prowadzenia 
zajęć 

-prowadzenie dokumentacji fotograficznej z 
zajęć 

-prowadzenie listy obecności podczas zajęć i 
przekazywanie ich po odbytych zajęciach 
koordynatorowi projektu 

-promocja projektu i informowanie uczestników 
o współfinansowaniu przez Unię Europejską w 
ramach EFS 

Przeprowadzenie 
zajęć z doradztwa 
zawodowego , w 
ramach projektu 
,,Kształcenie 
zawodowe w naszych 
szkołach to dobry 
wybór,, zgodnie z 
umową o 
dofinansowanie 
numer 
RPWP.08.03.01-30-
0014/16. 

- poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 
doradztwa zawodowego dla 5 grup w wymiarze 
2 godzin dla każdej  oraz doradztwa 
indywidualnego dla 50 osób w wymiarze 1 
godziny na ucznia zgodnie z przygotowanym 
harmonogramem 

- przygotowanie materiałów szkoleniowych 
potrzebnych do efektywnego prowadzenia 
zajęć 

-prowadzenie dokumentacji fotograficznej z 
zajęć 

-prowadzenie listy obecności podczas zajęć i 
przekazywanie ich po odbytych zajęciach 
koordynatorowi projektu 

-promocja projektu i informowanie uczestników 
o współfinansowaniu przez Unię Europejską w 
ramach EFS 

ZSZiL w Nowym 
Tomyślu 

Przeprowadzenie 
zajęć z organizacji 
reklamy w, w ramach 
projektu ,,Kształcenie 
zawodowe w naszych 

- poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 
organizacji reklamy, w wymiarze 40 godzin dla 
każdej  z grup zgodnie z przygotowanym 
harmonogramem 
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szkołach to dobry 
wybór,, zgodnie z 
umową o 
dofinansowanie 
numer 
RPWP.08.03.01-30-
0014/16. 

- przygotowanie materiałów szkoleniowych 
potrzebnych do efektywnego prowadzenia 
zajęć 

-prowadzenie dokumentacji fotograficznej z 
zajęć 

-prowadzenie listy obecności podczas zajęć i 
przekazywanie ich po odbytych zajęciach 
koordynatorowi projektu 

-promocja projektu i informowanie uczestników 
o współfinansowaniu przez Unię Europejską w 
ramach EFS 

Przeprowadzenie 
zajęć z logistyki , w 
ramach projektu 
,,Kształcenie 
zawodowe w naszych 
szkołach to dobry 
wybór,, zgodnie z 
umową o 
dofinansowanie 
numer 
RPWP.08.03.01-30-
0014/16. 

- poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 
logistyki, w wymiarze 40 godzin dla każdej  z 
grup zgodnie z przygotowanym 
harmonogramem 

- przygotowanie materiałów szkoleniowych 
potrzebnych do efektywnego prowadzenia 
zajęć 

-prowadzenie dokumentacji fotograficznej z 
zajęć 

-prowadzenie listy obecności podczas zajęć i 
przekazywanie ich po odbytych zajęciach 
koordynatorowi projektu 

-promocja projektu i informowanie uczestników 
o współfinansowaniu przez Unię Europejską w 
ramach EFS 

Przeprowadzenie 
zajęć z doradztwa 
zawodowego , w 
ramach projektu 
,,Kształcenie 
zawodowe w naszych 
szkołach to dobry 
wybór,, zgodnie z 
umową o 
dofinansowanie 
numer 
RPWP.08.03.01-30-
0014/16. 

- poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 
doradztwa zawodowego dla 9 grup w wymiarze 
2 godzin dla każdej  oraz doradztwa 
indywidualnego dla 78 osób w wymiarze 1 
godziny na ucznia zgodnie z przygotowanym 
harmonogramem 

- przygotowanie materiałów szkoleniowych 
potrzebnych do efektywnego prowadzenia 
zajęć 

-prowadzenie dokumentacji fotograficznej z 
zajęć 

-prowadzenie listy obecności podczas zajęć i 
przekazywanie ich po odbytych zajęciach 
koordynatorowi projektu 

-promocja projektu i informowanie uczestników 
o współfinansowaniu przez Unię Europejską w 
ramach EFS 
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ZS w Opalenicy 

Przeprowadzenie 
zajęć informatyki , w 
ramach projektu 
,,Kształcenie 
zawodowe w naszych 
szkołach to dobry 
wybór,, zgodnie z 
umową o 
dofinansowanie 
numer 
RPWP.08.03.01-30-
0014/16. 

- poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 
informatyki  w wymiarze 40 godzin dla każdej  z 
grup zgodnie z przygotowanym 
harmonogramem 

- przygotowanie materiałów szkoleniowych 
potrzebnych do efektywnego prowadzenia 
zajęć 

-prowadzenie dokumentacji fotograficznej z 
zajęć 

-prowadzenie listy obecności podczas zajęć i 
przekazywanie ich po odbytych zajęciach 
koordynatorowi projektu 

-promocja projektu i informowanie uczestników 
o współfinansowaniu przez Unię Europejską w 
ramach EFS  

Przeprowadzenie 
zajęć z logistyki , w 
ramach projektu 
,,Kształcenie 
zawodowe w naszych 
szkołach to dobry 
wybór,, zgodnie z 
umową o 
dofinansowanie 
numer 
RPWP.08.03.01-30-
0014/16. 

- poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 
logistyki, w wymiarze 40 godzin dla każdej  z 
grup zgodnie z przygotowanym 
harmonogramem 

- przygotowanie materiałów szkoleniowych 
potrzebnych do efektywnego prowadzenia 
zajęć 

-prowadzenie dokumentacji fotograficznej z 
zajęć 

-prowadzenie listy obecności podczas zajęć i 
przekazywanie ich po odbytych zajęciach 
koordynatorowi projektu 

-promocja projektu i informowanie uczestników 
o współfinansowaniu przez Unię Europejską w 
ramach EFS 

Przeprowadzenie 
zajęć z doradztwa 
zawodowego , w 
ramach projektu 
,,Kształcenie 
zawodowe w naszych 
szkołach to dobry 
wybór,, zgodnie z 
umową o 
dofinansowanie 
numer 
RPWP.08.03.01-30-
0014/16. 

- poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z 
doradztwa zawodowego dla 9 grup w wymiarze 
2 godzin dla każdej  oraz doradztwa 
indywidualnego dla 85 osób w wymiarze 1 
godziny na ucznia zgodnie z przygotowanym 
harmonogramem 

- przygotowanie materiałów szkoleniowych 
potrzebnych do efektywnego prowadzenia 
zajęć 

-prowadzenie dokumentacji fotograficznej z 
zajęć 

-prowadzenie listy obecności podczas zajęć i 
przekazywanie ich po odbytych zajęciach 
koordynatorowi projektu 



 

Projekt " Kształcenie zawodowe w naszych szkołach to dobry wybór" współfinansowany z EFS w ramach Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 NR RPWP.08.03.01-30-0014/16 

 

-promocja projektu i informowanie uczestników 
o współfinansowaniu przez Unię Europejską w 
ramach EFS 

 

Oferty prosimy składać do 28.02.2017 w formie papierowej na załączonym wzorze ofert 

stanowiącym załącznik nr.1 na adres: 

 

Lean Tech Robert Markowiak 

Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko  
 

Z poważaniem 

Robert Markowiak  

Lean Tech  

Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


