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                    Lipiny,  22 września 2017r. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach 

Lipiny 40, 26-425 Odrzywół 

 

Dot.: Projekt nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod  nazwą „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.1 Kształcenie                    

i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). 

 

Zapytanie ofertowe 
 

W związku z realizacją powyższego projektu, zwracamy się z prośbą o przysłanie oferty na przeprowadzenie  

9 szkoleń  w wymiarze po 16h /dwa dni/ w zakresie budowania właściwych postaw na rynku pracy - 

kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej – niezbędnych do samorealizacji i rozwoju 

osobistego.  

 

Grupa docelowa: 130 uczniów w grupach po 14-15 osób  uczących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych            

i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach.  

 

Podstawowe umiejętności, które zostaną nabyte przez uczniów podczas szkolenia i będą przydatne w dalszym 

kształceniu oraz w pracy zawodowej: 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości m.in. poprzez pozytywną 

informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności, 

 samodzielność w procesie podejmowania decyzji,  

 współdziałanie i współpraca zespołowa, 

 stosowania języka jako narzędzia przy wykonywaniu zespołowych projektów, zwłaszcza 

interdyscyplinarnych, 

 rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, 

 stymulowanie rozwoju umiejętności myślenia i działania oraz kształtowanie postaw uczniów,  

 odbędą trening:  

-  nabywania pewności siebie oraz skuteczności własnych działań, 

- sprawnego zarządzania sobą, czyli zostań swoim menedżerem, 

- rozwijania kompetencji poznawczych, 

- trening innowacyjności i twórczego myślenia. 

 

Termin realizacji szkolenia: 

 I grupa  październik 2017, w godzinach 9-17, /dwa dni/,  

 II grupa listopad 2017 w godzinach 9-17, /dwa dni/, 

 III grupa grudzień 2017 w godzinach 9-17, /dwa dni/, 

 IV grupa luty 2018 w godzinach 9-17, /dwa dni/, 

 V grupa marzec 2018 w godzinach 9-17, /dwa dni/, 

 VI grupa kwiecień 2018 w godzinach 9-17, /dwa dni/, 

 VII grupa październik w godzinach 9-17, /dwa dni/, 

 VIII grupa listopad 2018 w godzinach 9-17, /dwa dni/, 
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 IX grupa   luty 2019 w godzinach 9-17, /dwa dni/. 

Miejsce realizacji szkolenia: 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach, Lipiny 40, 26 – 26-425 

Odrzywół 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania ceny obejmującej: 

 przygotowanie programu szkolenia w oparciu o powyższe założenia oraz wywiad z Dyrektorem Szkoły, 

który będzie najbardziej przydatny w procesie edukacji uczniów,  

 przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej (wydruk materiałów 

szkoleniowych zapewni Zleceniodawca pod warunkiem przesłania mailem na adres 

projekt@zspimslipiny.pl  materiałów szkoleniowych minimum 3 dni przed szkoleniem), 

 przeprowadzenie szkolenia w terminie i miejscu wskazanym powyżej, 

 wyrażenie zgody na publikację opracowanych przez siebie materiałów szkoleniowych na stronie 

internetowej Szkoły, 

 zapewnienia sobie na własny koszt dojazdu na szkolenie, noclegu (jeśli będzie niezbędny) oraz 

wyżywienia podczas szkolenia. 

 

Oferta musi być przygotowania zgodnie z załączonym formularzem oferty. 

 

Warunki zatrudnienia: 

 trener zatrudniony na podstawie umowy zlecenie 

 trener zatrudniony jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

Wymagania zatrudnienia: 

 poświadczone kwalifikacje do prowadzenia w/w szkolenia,  

 min.  50h z przeprowadzonych szkoleń w wymienionym zakresie  

 

Osoby do kontaktu: Kierownik projektu p. Jolanta Galińska  48 67 16 019  

 

Termin przesłania ofert: 02.10 .2017r. godz. 10.00 

 

Adres mailowy, na który powinna zostać wysłana oferta: projekt@zspimslipiny.pl   
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Załącznik do zapytania nr 1 

Formularz oferty 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach, Lipiny 40 26 – 425 Odrzywół 

 

OFERENT 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Imię i nazwisko trenera/ nazwa firmy  

Adres zamieszkania trenera/ 

Adres siedziby firmy 

 

NIP  

REGON  

Telefon  

E-mail  

Proponowana forma zatrudnienia w 

projekcie: 

Umowa zlecenie / umowa współpracy 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 22.09.2017 na zakup usługi przeprowadzenia szkolenia w ramach 

projektu nr RMPA 10.01.01-14-7311/16 pod  nazwą „Podnoszenie kompetencji Kluczowych uczniów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach” dofinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze 
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Oferuję usługę szkoleniową w zakresie budowania właściwych postaw na rynku pracy - kreatywności, 

innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej – niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego.  

 przeprowadzenia szkoleń w oparciu w opracowane materiały szkoleniowe w wymiarze 9 x16h, 

 przeprowadzenie ww. szkolenia w miejscu i terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, 

 opracowania materiałów szkoleniowych,  

Oferuję cenę za 1h ww. usługi szkoleniowej w kwocie ………. PLN brutto (w tym podatek VAT…. PLN), co 

daje wartość za 144h szkolenia ………… PLN brutto (w tym podatek VAT…. PLN). 

 

Deklaruję, że ww. cena zawiera wszystkie koszty związane z przygotowanie, przeprowadzeniem                               

i zorganizowaniem szkolenia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym i nie będzie podlegać zmianie. 
 

Oświadczam, że jestem/nie jestem
1
 
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy            

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
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 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

Do formularza oferty dołączam: 

 

1. Potwierdzenie kwalifikacji. 

2. Potwierdzenie doświadczenia  min. 50h  w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu budowania właściwych 

postaw na rynku pracy - kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej – niezbędnych 

do samorealizacji i rozwoju osobistego 

3. CV 

4. Program szkolenia 

 
 

………………………….dnia, …………………                 …………………………………………………. 
                                                                                                                                              podpis Oferenta 
1
 – niepotrzebne skreślić 

 
 
 

 


