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Szczecin, 22.10.2012r. 
 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi szkolenia 

„Techniki skutecznego studiowania” dla studentów I roku kierunków Technologia 
Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Ochrona Środowiska 

 
 
ZAMAWIAJĄCY 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 
Al. Piastów 42 
71-065 Szczecin 
 
Osoby uprawnione do kontaktu: 
Elżbieta Huzar, tel. 91 449 45 12 
Małgorzata Dzięcioł, tel. 91 449 45 37 
malgorzata.dzieciol@zut.edu.pl 
 
TRYB POSTĘPOWANIA 
Zamówienie nie przekraczające wartości 14 tysięcy Euro. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia „Techniki skutecznego 
studiowania”, którego celem jest ułatwienie studentom uzyskiwania pozytywnych wyników w nauce. Efektem 
szkolenia ma być zmniejszenie liczby osób, które przerywają studia. 
Termin realizacji: listopad - grudzień 2012 r. 
Liczba osób uczestniczących w szkoleniu: ok.130. 
Liczba grup szkoleniowych: 8.  
Wymiar godzinowy szkolenia: 10 godzin/grupę (łącznie 80 godzin). 
Miejsce szkolenia: sale wykładowe Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. 
Istotne warunki zamówienia: 

1) Od osoby prowadzącej szkolenie wymagane są: wykształcenie wyższe, uprawienia trenerskie  
i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o zbliżonej tematyce. Preferowane będą osoby posiadające 
uprawnienia coachingowe. 

2) Konieczne jest dostosowanie godzin szkoleń do planu zajęć studentów I roku kierunków Technologia 
Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Ochrona Środowiska, dostępnych na stronie: 
www.wtiich.zut.edu.pl/strona-pracownikow/dydaktyka/plany-zajec-studia-stacjonarne.html. 
Dopuszcza się również możliwość przeprowadzenia szkoleń w dniach wolnych od zajęć. 

 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zawierać: 

 datę sporządzenia,  

 adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, 

 proponowany zakres merytoryczny szkolenia: treści programowe z wymiarem godzin, stosowane 
formy zajęć i metody nauczania oraz oferowane pomoce dydaktyczne, 

 określenie dyspozycyjności i możliwości przeprowadzenia szkolenia w określonym terminie,  

 cenę za godzinę szkolenia, obejmującą całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego (forma 
zatrudnienia: umowa-zlecenie) 

 czytelny podpis,  

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie. 
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MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
malgorzata.dzieciol@zut.edu.pl lub dostarczona osobiście na adres: Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Al. Piastów 
42, 71-065 Szczecin, pok. 446 (biuro projektu), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.30.  

2) Termin składania ofert upływa 26 października 2012 r. o godz. 10.00. 
 
OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

1) Merytoryczny zakres szkolenia, 
2) Kwalifikacje i doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie, 
3) Koszt szkolenia. 

 
DODATKOWE INFORMACJE 
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. 


