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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
 
INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM  

Konsorcjum Szkoleniowo – Doradcze Gamma Sp. z o .o Sp.k. 
Ul. Mysłowicka 15 
01-612 Warszawa 
Imię i nazwisko: Karolina Mirowska 

e-mail: karolina.mirowska@projektgamma.pl 

tel.:  789 080 922 

 

 
INFORMACJE O PROJEKCIE: 
Tytuł projektu: „Zawodowy Pakiet Startowy” 

Numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0032/17 

Celem głównym projektu jest: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie poprzez wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały 

dydaktyczne, podniesienie kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego (6K;2M) i zwiększenie zdolności 

do zatrudnienia 53 uczennic i 27 uczniów poprzez realizację zajęć specjalistycznych, doradztwa zawodowo-

edukacyjnego oraz wysokiej jakości staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

szkoły. 

Termin realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2020. 

Obszar realizacji: Projekt realizowany w Technikum w Sycowie działającym w ramach Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sycowie  

 

W związku z realizacją projektu „Zawodowy Pakiet Startowy” nr RPDS.10.04.01-02-0032/17 (dalej „Projekt”) 

zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na wykonanie usługi polegającej 

przeprowadzeniu wizyty studyjnej dla uczniów oraz opiekunów Technikum przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sycowie. 

 
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie wizyty studyjnej na uczelni kształcącej w kierunkach logistycznych 
dla 20 uczniów i uczennic oraz opiekuna kierunku technik logistyk: 
 
6 uczniów klasy I, specjalność tech. logistyk, 
10 uczniów klasy II, specjalność tech. logistyk, 
4 uczniów klasy III, specjalność tech. logistyk. 
 
 
Zakres i czas trwania: 1 wizyta= 6godzin  
Program: 

 
1. wprowadzenie teoretyczne-0,5h  
2. warsztaty praktyczne (z zakresu planowania tras i/lub rozliczania czasu pracy kierowców i/lub 

zarządzanie łańcuchem dostaw)-5h  
3. panel dyskusyjny, podsumowanie warsztatów-0,5h 

 
Forma zajęć: warsztaty, ćwiczenia w podgrupach, elementy wykładu. 
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Dodatkowo podczas wizyty uczennice i uczniowie będą mieli okazję zapoznać się ze specyfiką kierunków, na 

które uczęszczają z perspektywy uczelni wyższej. Zostaną zapoznani z charakterystyką danego zawodu, ofertą 

dydaktyczną uczelni, możliwościami rozwoju oraz dalszego kształcenia w zawodzie, specyfiką pracy w zawodzie.  

 

Spotkania w ramach wizyty studyjnej będą prowadzone przez 1 prelegenta (przedstawicieli uczelni).  

Wymagania dotyczące prelegentów: prelegenci-wykładowcy/pracownicy uczelni z min.3-letnim 

doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w zakresie zgodnym z kierunkiem kształcenia uczniów i uczennic 

biorących udział w wizytach studyjnych. 

 

MIEJSCE sale/ pracownie na uczelniach wyższych  

 

Dodatkowo w każdej wizycie studyjnej uczniom będzie towarzyszył nauczyciel. 

Termin i miejsce realizacji zamówienia: od czerwiec  2019 r. 
 
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w rozumieniu zasady 
konkurencyjności. Służy jedynie oszacowaniu wartości planowanego zamówienia. 
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedzi do dnia 04.06.2019r. adres e-mail: 

karolina.mirowska@projektgamma.pl lub złożenie osobiście w siedzibie firmy.  

 
FORMULARZ ODPOWIEDZI NA SZACOWNIIE WARTOŚCI USŁUGI: 

 
Prosimy o podanie kosztu  przeprowadzenia wyjazdu studyjnego w  kwocie brutto. 
 
 

Szacunkowy koszt realizacji usługi: 
 
Cenna brutto : 1 h pracy, 1 prelegenta (przedstawicieli uczelni): 

 

 

 

Cenna brutto: 6 h pracy prelegenta: 

 

 

Inne koszty:  

 

 

 
 
Nr telefonu 

Dane firmy (pieczątka firmowa i podpis) 
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