
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WIM 2014-2020 

 
Międzynarodowe Centrum                                                                                         Włocławek, 25.09.2017r.                                                                          
Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. 
ul. Celulozowa 19A/6 
87-800 Włocławek                           
 
Dot. zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 20 000 PLN na 
stanowisko  członka zespołu ds. modernizacji metod i treści kształcenia na kierunku mechatronika - 
Pracownika naukowego UWM w Olsztynie w ramach projektu pn. „Modernizacja metod i treści 
kształcenia kierunku mechatronik w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie” 
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działania 
RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01 Rozwój 
kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
 
    W związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik 
w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie” w ramach Osi Priorytetowej 
RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia 
zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty 
konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. proszę o wycenę i złożenie 
oferty na stanowisko członka zespołu ds. modernizacji metod i treści kształcenia na kierunku 
mechatronika - Pracownika naukowego UWM w Olsztynie - na podstawie poniższego opisu  
i wskazanie kwoty brutto. 
 
1. Charakterystyka projektu: 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. złożyło wniosek i otrzymało 
dofinansowanie do projektu pn. „Modernizacja metod i treści kształcenia kierunku mechatronik  
w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie”, który skierowany jest do 
uczniów/ nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku technik mechatronik  
w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. Cel zostanie osiągnięty poprzez: 

1) doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w specjalistyczny sprzęt dopasowany do potrzeb rynku pracy 
(tokarka, frezarka, stanowisko symulacji procesu produkcji);  
2) zmodernizowanie metod i treści kształcenia na kierunku technik mechatronik przez Zespół ds. 
modernizacji metod i treści kształcenia składający się z przedstawicieli pracodawców, nauczycieli ZSEiT 
i pracownika naukowego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;  
3) opracowanie programu kształcenia dla zmodernizowanego kierunku technik mechatronik;  
4) zaplanowanie szkoleń dla 5 nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSEiT w Olsztynie (2K,3M)  
z obsługi zakupionego sprzętu (stanowiska symulacji procesu produkcji, z programowania i obsługi 
tokarki i frezarki CNC);  
5) objęcie 2 nauczycieli (1M,1K) ze szkoły praktykami zawodowymi trwającymi minimum 40h przez 
okres nie krótszy niż 2 tygodnie w przedsiębiorstwach z województwa warmińsko-mazurskiego. 
 
Wartość projektu to 1 855 884,44 zł (w tym wkład własny niepieniężny  Beneficjenta Miasto Olsztyn 
w kwocie  29 560,00 zł - sale ZSEiT w Olsztynie oddane do użytkowania na potrzeby projektu i praca 
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nauczycieli (wolontariat)  oraz wkład własny pieniężny wnoszony w ramach kosztów pośrednich: 
156 028,44 zł). 
 

2. Opis zakresu obowiązków 
 

Pracownik naukowy UWM w Olsztynie- członek zespołu ds. modernizacji metod i treści kształcenia 
na kierunku mechatronika 
 
Wymagania: Pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydziału Nauk Technicznych 
posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze mechatroniki 
 

Obowiązki: Praca w zespole ds. modernizacji metod i treści kształcenia na kierunku mechatronika. 

Rewizja istniejącego programu kształcenia na kierunku mechatronik. Proponowanie 

kierunków/tematów zmian w treściach kształcenia kierunku mechatronik, opiniowanie, opracowanego 

przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, materiału do stworzenia programu kształcenia na 

zmodernizowanym kierunku technik mechatronik. Skład Zespołu: 5 przedstawicieli firm, 1 pracownik 

naukowy UWM w Olsztynie oraz 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZSEiT w Olsztynie. Odbywać 

się będą średnio 2 spotkania w miesiącu po 6-7 h przez okres ok. 6 miesięcy, razem 80 godzin 

 

3. Oferujemy: 

Rodzaj umowy: um. cywilno-prawna 

 

4. Przewidywana liczba godzin pracy: 

80 godzin przez cały okres trwania umowy 

 

5. Termin realizacji: 

IX 2017 r. – II 2018 r. 

 

6. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania przyszłego Wykonawcy potrzebne do 
wykonania całości przedmiotu zamówienia, w tym: 
- wynagrodzenie za  wykonywanie zadań  związanych  z pełnieniem funkcji członka zespołu ds. 
modernizacji -pracownika naukowego UWM-, 
- koszty związane z dojazdem i zakwaterowaniem w miejscowości, w której znajduje się Biuro Projektu. 
 
Zamawiający wymaga podania ceny łącznej za zrealizowanie całości  przedmiotu zamówienia oraz ceny 
za 1 miesiąc.   
Cena  ofertowa musi zawierać całkowitą wartość kosztów zlecenia zawierającą w sobie wszelkie leżące 
po stronie Wykonawcy/Oferenta obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego Oferenta. 
Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.  

 
7. Kryterium oceny oferty: 
Cena -100%  
 
Opis sposobu przyznania punktacji za spełnianie danego kryterium: 
 
Oceniający zapytanie przyzna punkty za kryterium „cena”  według wzoru: 
(cena najniższej oferty/cena oferty badanej) x waga 
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Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W ramach kryterium „cena” 
można uzyskać maksymalnie 100 punktów 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów. 
  

8. Termin i miejsce składania ofert: 
 

Ofertę cenową (załącznik nr 1) wraz z życiorysem (załącznik nr 2) oraz oświadczenie (załącznik nr 3) – 

skan proszę przekazać drogą mailową na adres: biuro@mcdz.com.pl w terminie do 03.10.2017 r. 

 W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 509 072 597 w dni robocze od godz. 

8.00 do 16.00. Osoba do kontaktu:  Anna Grabowska- Prezes Zarządu Spółki. 

Ofertę wraz z życiorysem oraz oświadczenie, zaświadczenie można złożyć wyłącznie na formularzach, 
których wzór przedstawiono w załącznikach nr 1-4 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
 

    

           

Anna Grabowska 

Prezes Zarządu  

Międzynarodowe Centrum  

Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Druk oferty cenowej – załącznik nr 1 

2. Druk życiorysu zawodowego – załącznik nr 2 

3. Druk oświadczenia – załącznik nr 3 

4. Zaświadczenie o zatrudnieniu – załącznik nr 4 
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