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   Lublin, dn. 13.12.2013  
 

Zapytanie ofertowe nr FT/ZO6/2013 

 

Dotyczy projektu: „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”,  
nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-181/12 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, NIP 7120104651 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem oferty jest wykonanie czynności obejmujących organizację zajęć 
dodatkowych na kierunku zamawianym Fizyka techniczna, realizowanych w roku 
akademickim  2013/2014 oraz w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015,  
w ramach projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Oferta dotyczy pracy na stanowisku Koordynator ds. organizacji szkoleń,  
wymiar pracy – 40 godz. miesięcznie, forma zatrudnienia – umowa zlecenie 
(od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., razem 9 miesięcy), zgodnie z harmonogramem: 

Styczeń 2014 – wymiar pracy 40 godzin, 
Luty 2014 – wymiar pracy 40 godzin, 
Marzec 2014 – wymiar pracy 40 godzin, 
Kwiecień 2014 – wymiar pracy 40 godzin, 
Maj 2014 – wymiar pracy 40 godzin, 
Czerwiec 2014 – wymiar pracy 40 godzin, 
Październik 2014 – wymiar pracy 40 godzin, 
Listopad 2014 – wymiar pracy 40 godzin, 
Grudzień 2014 – wymiar pracy 40 godzin. 
 
2. Zapytanie ofertowe dotyczy następujących czynności: archiwizacja i weryfikacja 
dokumentów wypełnianych przez uczestników szkoleń, w zakresie kwalifikacji uczestników 
do projektu, kontakt mailowy i telefoniczny z uczestnikami szkoleń, współpraca z zespołem 
projektowym (kierownikiem i asystentem kierownika projektu) w zakresie postępu realizacji 
zadania 3 projektu, współpraca z kadrą zaangażowaną w realizację szkoleń, poprzez 
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koordynację harmonogramu zajęć, organizację sal szkoleniowych, przygotowanie dzienników 
zajęć, rozliczenie przeprowadzonych zajęć na podstawie protokołu odbioru w postaci 
uzupełnionego dziennika zajęć i list obecności, współpraca ze specjalistą ds. strony 
internetowej projektu w zakresie aktualizowania informacji zamieszczanych na stronie 
internetowej projektu www.fotowolt.pollub.pl 
 
3. W celu realizacji Zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje  
i materiały dotyczące realizacji zadania. 

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom.  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

od 8 stycznia do 31 grudnia 2014 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być sporządzona w wersji papierowej, na formularzu załączonym  
do niniejszego zapytania – Załącznik nr 1 

Składana oferta powinna zawierać imię i nazwisko wykonawcy, adres korespondencyjny, 
dane kontaktowe (e-mail, telefon), datę sporządzenia, powinna być czytelnie podpisana przez 
Wykonawcę zamówienia. Do oferty powinny być dołączone:  

1. życiorys (CV) – Załącznik nr 2 

2. deklaracja – Załącznik nr 3 

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom), 
kwalifikacje, doświadczenie 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona osobiście, przesłana pocztą lub kurierem,  
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „dotyczy zapytania ofertowego nr FT/ZO6/2013  
z dn. 13.12.2013” 

2. Miejsce składania ofert: Biuro Projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, 
ul. Nadbystrzycka 40B, pok. 104, 20-618 Lublin 
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3. Termin składania ofert: od 16 grudnia 2013 do 31 grudnia 2013, w godz. 8.00-16.00.  
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów: 

1. Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym organizacji szkoleń unijnych – 25% 
(ocena: każdy rok pracy – 1 pkt.) 

2. Wykształcenie – 25 % (ocena: mgr/mgr inż. – 1 pkt., dr/dr inż. – 2 pkt.;   
dr hab./dr hab. inż. – 3 pkt.; prof./prof. dr hab. inż. – 4 pkt.) 

3. Cena – 50 % (ocena: najniższa oferta cenowa uzyska 60 punktów, a kolejne o 10 punkt 
mniej) 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi składających oferty  
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

VIII.DODATKOWE INFORMACJE 

Kierownik projektu – mgr inż. Katarzyna Zięba, pod numerem telefonu  
0-81 538.47.67 oraz pod adresem e-mail: fotowolt@pollub.pl 

IX.ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 – Wzór życiorysu (CV) 

Załącznik nr 3 – Wzór deklaracji 
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Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego 
 
…………………………………….                                                      Lublin, dnia…………… 
imię i nazwisko  
 
……………………………………. 
adres korespondencyjny 
 
……………………………………. 
e-mail, telefon kontaktowy 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Dotyczy projektu „Fotowolt – fizyka techniczna dla ekoinżyniera,  
nr umowy UDA-POKL.04.01.02-00-181/12 
 
Nawiązując do zapytania ofertowego nr FT/ZO6/2013 z dnia 13.12.2013 r. składam swoją 
ofertę na: 
 
Wykonanie czynności obejmujących organizację zajęć dodatkowych na kierunku 
zamawianym Fizyka techniczna, realizowanych w roku akademickim  2013/2014  
oraz w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015, w ramach projektu „Fotowolt – 
fizyka techniczna dla ekoinżyniera”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
Cena za wykonanie przedmiotu oferty wynosi łącznie …………………………. złotych 
brutto (słownie: ………………………………………………………………………………..). 
 
Potwierdzam możliwość wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 
ofertowym. 
 

W załączeniu przedkładam życiorys (CV), deklarację oraz kserokopie dokumentów 
potwierdzających posiadane wykształcenie. 
 

        ………………………………….. 
Podpis osoby składającej ofertę 


