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     ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości powyżej 2 tyś. PLN do 50 tyś. PLN 

realizowane w ramach projektu pn. "Z technika w przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Technicznych im. generała Zygmunta Bohusza – 

Szyszko w Chełmie, ul. Graniczna 2, 22-100 Chełm, NIP 563-15-43-770, fax/tel. (82) 560-39-31,e-mail: 

zstchelm@onet.pl, adres -strony internetowej: http://www.zst.chelm.pl 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  

1. Usługa zorganizowania praktyk dla dwóch  nauczycieli z kierunku technik cyfrowych procesów 

graficznych w wymiarze 40 godzin (dla każdego nauczyciela) u pracodawców metodą job shadowing 

w okresie od: 29.06.2019r do 31.08.2019r.  

2. Dokładny harmonogram realizacji staży zostanie określony przez strony na 5 dni przed rozpoczęciem 

praktyk.  

3. Pracodawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu fotografii cyfrowej, analogowej, reklamowej 

i przygotowaniu fotografii do druku.  

4. Pracodawca wyznaczy spośród pracowników Opiekuna-Mistrza, który zostanie oddelegowany do opieki 

na praktykantami i będzie wykonywał w godzinach pracy zadania zgodnie z programem praktyk. 

Pracodawca w zależności od specyfiki działalności może wyznaczyć jednego Opiekuna dla dwóch 

nauczycieli (wówczas praktyki nauczycieli w różnych terminach) lub dwóch Opiekunów po jednym dla 

każdego z nauczycieli - dopuszcza się składanie oferty częściowej na jednego nauczyciela. 

5. Program praktyk zawiera załącznik nr 2. 

6. Opiekunem praktyk może być pracownik z 5-letnim doświadczeniem zawodowym lub instruktor 

praktycznej nauki zawodu 

7. Wykonawca na podstawie wystawionej noty księgowej otrzyma refundację wynagrodzenia opiekuna 

praktyk - refundacja będzie w wysokości stawki godzinowej jak za urlop wypoczynkowy nie więcej niż 

50,00 zł za godzinę. 

8. Opiekun-Mistrz praktyk: zapozna praktykanta z organizacją pracy, przepisami bhp, regulaminem zakładu 

pracy i obowiązkami podczas praktyk, na bieżąco będzie prowadził dziennik praktyk, wystawi pisemną 

opinię/rekomendację 

3.NAZWA I KOD CPV 

Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień(CPV):80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych 

i inne 
 

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  od 29-06-2019r do 31-08-2019r. 
 

5. KRYTERIA OCENY OFERTY, DEFINICJA „NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY” 

1. Doświadczenie w funkcjonowaniu firmy na rynku - od 0 do 5 punktów 

Doświadczenie w funkcjonowaniu firmy na rynku. Liczba punktów 

do 5 lat 0 

powyżej 5 lat 5 

2. Doświadczenie(staż pracy na obecnym lub podobnym zawodowo stanowisku) kadry skierowanej 

do funkcji opiekuna-mistrza - od 0 do 10  punktów 

Doświadczenie kadry skierowanej do funkcji opiekuna-mistrza Liczba punktów 

od 5 do 10 lat 5 

10 lat i więcej 10 

W przypadku wyznaczenia dwóch opiekunów w kryterium doświadczenie zostanie wyznaczona wartość 

średnia przez sumowanie punktów  przyznanych poszczególnym opiekunom i podzielenie wyniku 

sumowania przez dwa. 
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3. Siedziba pracodawcy na ternie woj.lubelskiego - od 0 do 10  punktów 

Siedziba pracodawcy Liczba punktów 

Pracodawca z siedzibą z poza terenu woj.lubelskiego 0 

Pracodawca z siedzibą z terenu woj.lubelskiego 10 

 

Zamawiający spośród ofert wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

 

6. CEL ZAMÓWIENIA - Przeprowadzenie staży dla nauczycieli metodą job shadowing 

 

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT : należy składać  drogą elektroniczną na adres mailowy zamawiającego 

zstchelm@onet.pl przez wypełnienie i przesłanie skanowanych dokumentów: formularz ofertowy stanowiący 

załącznik nr 1. Termin nadesłania ofert mija dnia 17.06.2019r.  

 Informacja o wyniku postępowania zostanie podana do publicznej wiadomości w bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego: https://zst.chelm.pl. 

 

 

………………………………………     …………………………………. 

(data i podpis pracownika)      (data i podpis Dyrektora jednostki)  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

