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Szczecin, 25.04.2013 r. 

 

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 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 
I roku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, studiujący na kierunkach Technologia Chemiczna, 
Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Ochrona Środowiska. 
Osoba prowadząca wykład powinna być praktykiem - przedstawicielem firmy z branży chemicznej.  
Temat wykładu powinien być związany z funkcjonowaniem firmy.  
Czas trwania wykładu: 2 godziny lekcyjne (2 x 45 minut). 
Termin wykładu: 21 maja 2013 r. lub 28 maja 2013 r. godz. 8-10. 
Miejsce: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin (Audytorium I). 
Forma: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja. 
 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zawierać: 
- temat wykładu i zakres prezentowanych zagadnień, 
- krótki opis doświadczenia zawodowego, 
- koszt wynagrodzenia brutto (umowa-zlecenie), 
- deklarację dyspozycyjności w określonym terminie. 
 
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, w dni robocze 
(oprócz 2.05.2013 r.) w godzinach 8.30-15.30, do dnia 13 maja 2013 r.  
 
OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
1) tematykę wykładu: preferowane będą wykłady związane z przedsiębiorczością w branży chemicznej 

uwzględniającą aspekty środowiskowe, 
2) doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej, 
3) koszt wynagrodzenia. 
 
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. 
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