
 

 

 

„Bilans inżynierów na plus – studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 
Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów; Tel. + 48 17 86 51 100, fax + 48 17 85 41 260 

www.prz.edu.pl 

 

Zaproszenie do złożenia oferty  
na przeprowadzenie wykładów  

 
 

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu  „Bilans inżynierów na 

plus – studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki 

Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszam do złożenia 

oferty na przeprowadzenie trzech wykładów o tematyce „Planowanie kariery” dla 

studentów kierunków zamawianych.  

W wykładach uczestniczyć będą studenci czwartego roku kierunków: mechanika  i 

budowa maszyn, mechatronika oraz inżynieria materiałowa.  

Celem wykładów ma być zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami 

związanymi z planowaniem kariery, w tym: 

• czynniki wpływające na wybór zawodu, 

• wpływ rozwoju techniki na rynek pracy,  

• zawody przyszłości, 

• szukanie pracy, 

• przygotowanie CV i listu motywacyjnego, 

• rozmowa kwalifikacyjna, 

• rozwój zawodowy. 

 

W projekcie przewidziano realizację 8 godzin lekcyjnych na jeden wykład dla grupy 

ok. 30 osób. Zajęcia będą odbywać się na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Wykłady należy 

zrealizować w terminie do 23 stycznia 2015 r., według wspólnie zaakceptowanego 

harmonogramu. Oferent powinien posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu 
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szkoleń tematycznie związanych z ofertą, potwierdzone dołączonym wykazem usług 

zrealizowanych przez Oferenta (załącznik 1) oraz CV (załącznik 2). 

Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia Iogotypów Unii Europejskiej i POKL 

oraz informacji o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - 

oznakowania szkolenia zgodnie z   obowiązującymi   wytycznymi   na   materiałach   

szkoleniowych   oraz   wykorzystywanych   prezentacjach multimedialnych. 

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia, prowadzącego 

szkolenie. 

Z udziału w zamówieniu wykluczone są: 

 osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy 

występuje konflikt interesów, o którym mowa w zasadach Finansowania Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących od dnia 01.01.2013 r. W celu 

potwierdzenia braku konfliktu interesów, którym mowa powyżej, potencjalny 

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań 

(załącznik 3), 

 podmioty/osoby,   które   powiązane   są   z   Zamawiającym   lub   osobami   

upoważnionymi   do   zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem I 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w 

szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
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 pozostawanie w związku małżeńskim. w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa 

powyżej, potencjalny Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia o braku występowania 

ww. powiązań (załącznik 4). 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryterium 

oferowanej łącznej ceny brutto za przeprowadzenie wykładów. 

 

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty (podanie honorarium za szkolenie)  

do 19 grudnia 2014 r., (załącznik 5).. W razie pytań proszę o kontakt: Paweł Litwin, email: 

plitwin@prz.edu.pl, tel. 17 865 1521. 

         
Kierownik Projektu 
Dr inż. Paweł Litwin 
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 
Politechnika Rzeszowska 
Al. Powstańców Warszawy 8 
35-959 Rzeszów 
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Załącznik 1 

 

……..………………………………. 

……..………………………………. 

……..………………………………. 

dane adresowe Oferenta 

 

 

 

WYKAZ USŁUG SZKOLENIOWYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ OFERENTA 

Oświadczam, iż spełniam warunki stawiane Oferentom zawarte w Zaproszeniu 

do złożenia oferty. 

Poniżej przedstawiam wykaz zrealizowanych przeze mnie szkoleń. 

 

Lp 
Tematyka szkolenia  

i wymiar czasowy 
Data realizacji Dane Zamawiającego 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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………….....................................

............ 

                                                                                  (data, podpis Oferenta) 

Załącznik nr 2 

 

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY 

 

1. Nazwisko:                   ……………………………………………………………………. 

2. Imię:                              ……………………………………………………..……………. 

3. Data urodzenia:             …………………………………….……………………………. 

4. Narodowość:                 …………………………………………….……………………. 

5. Wykształcenie:              …………………………………….……………………………. 

Instytucja  

Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok)  

Uzyskane stopnie lub dyplomy:  

6. Znajomość języków obcych:  (od 1 do 5 w zależności od stopnia znajomości języka) 

Język obcy Czytanie Mowa Pisanie 

    

    

7. Członkostwo w organizacjach:  

…………………………………………………. 

8. Obecne stanowisko (z uwzględnieniem zaangażowania w realizację innych projektów 

współfinansowanych ze środków UE):  
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9. Przebieg pracy zawodowej: 

Daty: od (m-c/rok) do (m-c/rok)  

Miejsce  

Firma  

Stanowisko  

Opis  

10. Inne (np. publikacje, opracowania): …………………………………………………. 

11. Odbyte szkolenia:…………………………………………………. 

12. Inne umiejętności: …………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Rzeszowską 

na potrzeby wyboru wykonawcy usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektu 

„Bilans inżynierów na plus – studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i 

Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej”  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).  

 

                                                                                
………………………………………………………. 

   (data, podpis Oferenta) 
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Załącznik 3 

 

……..………………………………. 

……..………………………………. 

……..………………………………. 

dane adresowe Oferenta 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a, …………………………………………………………………………….………..  oświadczam, 

że  

nie jestem jednocześnie zatrudniony/-a w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, 

poprzez którą rozumie się Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję 

Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek 

EFS oraz Krajową Instytucję Wspomagającą. 

 

 

 

 

 

………….............................................

...... 

                                                                                                                   (data, podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 4 

 

……..……………………………. 

……..……………………………. 

……..……………………………. 

dane adresowe Oferenta 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja, niżej podpisany/na oświadczam, iż pomiędzy 

……………………………………………………………………………….  

a Politechniką Rzeszowską i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Politechniki Rzeszowskiej i osobami wykonującymi w imieniu Politechniki Rzeszowskiej 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru 

wykonawcy nie zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, w 

rozumieniu Zasad Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących od 

dnia 01.01.2013 r., w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 

………….............................................
...... 

                                                                                                                   ( data, podpis Oferenta) 
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Załącznik 5 

 

……..………………………………. 

……..………………………………. 

……..………………………………. 

dane adresowe Oferenta 

 

 
 W związku ze skierowanym przez Politechnikę Rzeszowską zaproszeniem 

do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć w formie wykładu o tematyce 

„Planowanie kariery”  dla studentów kierunków zamawianych, zakładającym 

realizację 24 (3 razy 8) godzin szkolenia dla trzech grup ok. 30 osób, wyrażam 

chęć przeprowadzenia w/w zajęć.  

 

Oferowana łączna cena za przeprowadzenie wykładów (24 godz.) 

wynosi ………….…………… PLN brutto 

 

 
         
 
 

 

…………............................................. 
                                                                                                                   (data, podpis Oferenta) 

 
 


