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Zapytanie ofertowe 
 
ZAMAWIAJĄCY 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 
Al. Piastów 42 
71-065 Szczecin 
 
Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: 
Elżbieta Huzar – kierownik projektu, telefon 91 449 45 12 
Małgorzata Dzięcioł – koordynator projektu, telefon: 91 449 45 37, malgorzata.dzieciol@zut.edu.pl 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wygłoszeniu wykładu popularno-naukowego w ramach 
projektu „Innowacyjny inżynier – chemia dla gospodarki i środowiska województwa zachodniopomorskiego”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Odbiorcami będą studenci II roku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, studiujący na 
kierunkach Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Ochrona Środowiska. 
Osoba prowadząca wykład powinna być profesorem lub posiadać stopień doktora habilitowanego 
z dziedziny nauk chemicznych lub technicznych. 
Czas trwania wykładu: 2 godziny lekcyjne (2 x 45 minut). 
Termin wykładu: do uzgodnienia, w okresie od 2 do 20 grudnia 2013 r. 
Miejsce: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin. 
Forma: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja. 
 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zawierać: 
- temat wykładu, 
- propozycję terminu wykładu, 
- koszt wynagrodzenia brutto (umowa-zlecenie). 
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
malgorzata.dzieciol@zut.edu.pl  lub dostarczona osobiście do biura projektu:  
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin, pok. 446, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.30-15.30, do dnia 25 listopada 2013 r.  
 
OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
1) tematykę wykładu, 
2) rekomendacje członków Komisji Programowych WTiICh, 
3) koszt wynagrodzenia. 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
Zamawiający pokrywa koszty podróży, noclegu i wyżywienia na podstawie dowodów poniesionych kosztów, 
według zasad określonych w zarządzeniu nr 19 Rektora ZUT z dnia 6.01.2009 r. 
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Dzięcioł, tel. 91 449 45 37. 

 
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne 
ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 
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