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Lublin, 09.04.2015 r. 

Zapytanie ofertowe nr ZO10/MEGA/2015 

Dotyczy Projektu MEGA kompetentny Absolwent Politechniki Lubelskiej bliższy wymaganiom pracodawców (nr 

UDA-POKL.04.01.01-00-193/14), współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni 

oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

Poddziałanie: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.  

Przedmiot oferty: 

przeprowadzenie przez praktyków z zagranicy autorskich warsztatów podnoszących kompetencje biznesowe 
dla grupy studentów na kierunku Informatyka na Politechnice Lubelskiej oraz dostarczenie studentom 
niezbędnych materiałów do warsztatów w postaci slajdów w ramach projektu „MEGA kompetentny Absolwent 
Informatyki Politechniki Lubelskiej bliższy wymaganiom pracodawców”. 
 
Zgodnie z poz. 19 budżetu ww. wniosku o dofinansowanie. 
 
Szczegółowy opis oferty: 

Zakres zadań dla Wykonawców prowadzących zajęcia musi obejmować następujące treści: 

 przeprowadzenie dwóch 5-cio dniowych 30 godzinnych warsztatów podnoszących kompetencje 
biznesowe dla 15 osobowej grupy studentów w języku angielskim, łączna liczba 60 godzin; 

 przygotowanie min. 100 slajdów z materiałami dla studentów. 
 
Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zajęć: od 1.05.2015r. do 30.06.2015r. zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 
Organizatora na potrzeby realizacji Projektu. O wszelkich zmianach w harmonogramie Wykonawca będzie 
informowany, z co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.  
 
Szczegółowe minimalne wymagania dotyczące Wykonawców: 
 

 Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne. 

 Doświadczenie zawodowe: minimum pięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z 
zakresu zarządzani lub pokrewnych oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w przemyśle. 

 Przyjęcie zobowiązania o przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych w terminach zgodnych  
z harmonogramem, opracowanym przez Organizatora na potrzeby realizacji projektu. 

 Zatrudnienie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres minimum 5 lat. 

 Dobra znajomość języka angielskiego. 
 

Harmonogram warsztatów: 08.06.2015 – 12.06.2015.  
 
Kryteria wyboru stanowić będą: 
1. Oferta cenowa – 100 % . W ofercie proszę o podanie kosztu brutto całości. 

 
Termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie papierowej lub przesłać mailem na adres 
e.lukasik@pollub.pl do dnia 20.04.2015 r., godz. 9:00. 
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Zamawiający:  Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin, NIP 712-010-46-51 
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty. 

 

Biuro Projektu: 

Instytut Informatyki p. 118 
ul. Nadbystrzycka 36 b, 20-618 Lublin 
tel. +48 81 538 43 49 
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(miejsce składania oferty) 
 Kierownik  Projektu  

  dr Edyta Łukasik 


