
 

 

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

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9              16.10.2017 r. 
Im. Komisji Edukacji Narodowej 
ul. Al. Politechniki 38 
93-590 Łódź                                                                          
                                                                
Dot. zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 000 Euro na stanowisko Koordynatora Projektu pn. „Innowacyjni na rynku pracy” w 
ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie 
zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
 
    W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjni na rynku pracy” w ramach Osi Priorytetowej XI 
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Miasto Łódź, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi i obowiązkiem przeprowadzenia rozeznania rynku 
proszę o wycenę i złożenie oferty na stanowisko Asystenta Koordynatora projektu na podstawie 
poniższego opisu i wskazanie kwoty brutto. 
 
1.Charakterystyka projektu: 

Miasto Łódź złożyło wniosek i otrzymało dofinansowanie do projektu pn. „Innowacyjni na rynku 
pracy”, który skierowany jest do uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi.  

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów (1K) na kierunkach 
technik elektronik, technik elektryk oraz technik mechatronik z ZSP nr 9 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Łodzi. Cel zostanie osiągnięty poprzez: 

1) przeprowadzenie zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne z 
naprawy pakietów elektronicznych wraz z elementami SPACE + elementy języka angielskiego 
technicznego. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom otrzymać Międzynarodowe Certyfikaty IPC i 
Certyfikaty MEN.  

2)zapewnienie płatnych staży zawodowych dla wszystkich uczestników projektu w firmach 
województwa łódzkiego  

3)zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej elektronicznej zgodnie z katalogiem 
wyposażenia pracowni zawodowych opracowanym przez MEN. 

4) przeszkolenie 5 nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Łodzi.  

100 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi 
weźmie udział w stażach zawodowych w okresie wakacyjnym lipiec- sierpień w roku 2018 (50 
uczniów) oraz lipiec - sierpień 2019 (50 uczniów) 

 
Wartość projektu to 1 631 004,29zł (w tym wkład własny niepieniężny Beneficjenta Miasta Łodzi w 
kwocie 5556,00 zł- sale ZSP nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi oddane do użytkowania na 
potrzeby projektu  oraz wkład własny pieniężny wnoszony w ramach kosztów pośrednich : 157 
544,43zł) 
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2. Opis zakresu obowiązków 
Asystent Koordynatora 

Wymagania: pracownik ZSP nr 9 posiadająca doświadczenie w pracy przy projektach unijnych, 
doświadczenie w pracy z młodzieżą 
 
Obowiązki:  

Osoba podległa koordynatorowi zajmująca się organizacją zajęć dydaktycznych i praktycznych, 

kontaktami z pracodawcą, firmami realizującymi usługi w ramach projektu we współpracy z 

koordynatorem.  Do zadań Asystenta Koordynatora należy m. in.: 

 koordynacja rekrutacji uczniów,  
 przygotowanie list uczestników, list rezerwowych, 
 zbieranie deklaracji uczestnictwa  w projekcie, 
  odpowiedzialność za kontakty na linii Szkoła – Pracodawca 
 przygotowanie zajęć: sale, wyżywienie dla uczestników,  
 ustalanie wszelkich zasad z trenerami,  
 kontakt z uczestnikami, 
 koordynacja zakupów wyposażenia szkoły w sprzęt dydaktyczny,  
 koordynacja- wydawanie certyfikatów,  
 przygotowanie dokumentów na zajęcia, ankiet   
 pomoc przy upowszechnianiu informacji dotyczących projektu 
 koordynacja  staży zawodowych ( umowy, wydawanie odzieży i wyposażenia, weryfikacja 

dokumentów rozliczających staże) 
 wizytacje na zajęciach, stażach,  
 kontrola obecności uczestników na zajęciach/stażach  

 

3. Oferujemy: 

Rodzaj umowy – umowa zlecenie 

 

4. Przewidywana liczba godzin pracy Asystenta Koordynatora Projektu miesięcznie: 

40 godzin w miesiącu 

 

5. Termin realizacji zamówienia: 

Czas trwania zamówienia: październik 2017 r. – 30.09.2019 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 Asystenta Koordynatora, 
- 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.  
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7. Kryterium oceny oferty: 
Cena -100% 
 
Opis sposobu przyznania punktacji za spełnianie danego kryterium: 
Składający zapytanie przyzna punkty za kryterium „cena” według wzoru: 
(cena najniższej oferty/cena oferty badanej) x waga 
Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W ramach kryterium „cena” 
można uzyskać maksymalnie 100 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: innowacyjni@zsp9.pl lub na fax 42 684 39 75 w 

terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania/upublicznienia zapytania. Komplet dokumentów 

można również złożyć  w biurze projektu mieszczącym się w ZSP nr 9. 

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 42 684 39 75 w dni robocze od godz. 

7.30 do 15.30. Osoba do kontaktu:  Dyrektor Szkoły – Henryka Michalska.  

Ofertę wraz z życiorysem oraz oświadczenie można złożyć wyłącznie na formularzach, których wzór 
przedstawiono w załącznikach nr 1 , nr 2 oraz nr 3 niniejszego zapytania ofertowego. 
 
 
 

        DYREKTOR ZSP nr 9 

Im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi 

Henryka Michalska 

 

Załączniki: 

1. Druk oferty cenowej – załącznik nr 1 

2. Druk życiorysu zawodowego – załącznik nr 2 

3. Druk oświadczenia – załącznik nr 3 

 

mailto:innowacyjni@zsp9.pl

