Projekt „ NEET Staże 2: Droga do zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Włocławek, 13 kwietnia 2018r.
Rozeznanie rynku
na przeprowadzenie szkoleń językowych (język angielski)
w wymiarze 240 godzin szkoleniowych (4 grupy po 60 godzin)
W ramach procedury rozeznania rynku Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zwraca się z prośbą o podanie ceny
za przeprowadzenie szkolenia językowego (język angielski) dla 1 uczestnika w wymiarze 60 godzin szkoleniowych w
projekcie „NEET Staże 2: droga do zatrudnienia” nr projektu POWR.04.02.00-00-0035/17, realizowanym w ramach
Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –
2020.
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zadaniem lektora będzie przeprowadzenie grupowych szkoleń językowych w zakresie języka angielskiego dla
uczestników projektu przed wyjazdem na staż do Włoch. Warsztaty prowadzone będą dla 4 grup liczących od 8
do 12 osób. Każda grupa odbędzie 60 godzin zajęć. Szkolenie ma przygotować uczestników do swobodnego
porozumiewania się zarówno w komunikacji międzyludzkiej, jak i w miejscu pracy.
Miejsce prowadzenia szkoleń językowych:
- dwie grupy w siedzibie Lokalnej Grupy Działania (Partner Projektu) ul. Długa 34 w Bydgoszczy
- dwie grupy w siedzibie Kujawskiej Szkoły Wyższej (Lider Projektu) Plac Wolności 1 we Włocławku

2.

Wymagania, jakie musi spełniać lektor:
wykształcenie wyższe w zakresie filologii angielskiej, min. 2 letnie doświadczenie zawodowe jako
lektor/nauczyciel języka angielskiego.

3.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Anna Zielińska, tel. 660718362, email: biuroefs@ksw.wloclawek.pl

4.

Sposób dostarczenia oferty:
Odpowiedź prosimy przesłać pocztą elektroniczną w formie poniższego formularza ofertowego na adres e-mail:
biuroefs@ksw.wloclawek.pl lub dostarczyć osobiście do biura projektu: Plac Wolności 1, 87 – 800 Włocławek,
pokój nr 26A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie do 20 kwietnia 2018 r.
W temacie wiadomości przesłanej drogą elektroniczną prosimy wpisać: „Rozeznanie rynku – szkolenie językowe
”.

5.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych/Zasady konkurencyjności.
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Formularz ofertowy
na przeprowadzenie szkoleń językowych (język angielski)
w wymiarze 240 godzin szkoleniowych (4 grupy po 60 godzin)
w projekcie „NEET Staże 2: droga do zatrudnienia”
nr projektu POWR.04.02.00-00-0035/17,
Projekt realizowanym w ramach Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
1. Imię i nazwisko trenera ……………………………………………………………………………..
2. Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………..
3. Oferuję realizację szkolenia językowego (język angielski) dla 1 uczestnika w wymiarze 60 godzin szkoleniowych
za kwotę brutto ……………………………… zł
(słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………..złotych)
4. Miejsce prowadzenia zajęć (proszę wpisać Bydgoszcz i/lub Włocławek) …………………………………………………..
5. Oświadczam, że:
a) posiadam wykształcenie wyższe w zakresie filologii angielskiej oraz min. 2 letnie doświadczenie
zawodowe jako lektor/nauczyciel języka angielskiego.
b) nie zachodzą wobec mnie powiązania osobowe lub kapitałowe z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku.

………………………………………………
podpis składającego ofertę

