
 

 

Leżajsk, dn. 16.05.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE  NABORU PRAKTYKÓW Z BRANŻY TSL (TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA) 
DO  PROWADZENIA WARSZTATÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW/NNIC 

 ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH (ZSL) DO ODBYCIA STAŻY ZAWODOWYCH  

w projekcie  pt.: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie IX  osi priorytetowej, 

Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława  Chrobrego w Leżajsku (ZSL) zaprasza do 

złożenia ofert na przeprowadzenie warsztatów przez praktyków branży TSL.  Oferta służy do 

rozeznania rynku , oszacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz doboru praktyków , którzy 

zaoferują najkorzystniejsze warunki przeprowadzenia warsztatów z zakresu: 

transportu, spedycji i logistyki w projekcie pt.: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces 

na rynku pracy” nr wniosku: WND-RPPK.09.04.00-18-0004/16 w ramach RPO WP na lata 2014-

2020 w zakresie IX osi priorytetowej, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

„Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” to projekt konkursowy 

realizowany w okresie od 01.05.2017 r. do 31.10.2019 r. , w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany 

jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSL/Technikum 
Nr 2 w Leżajsku w zawodach technik logistyk i ekonomista poprzez poprawę jakości 
kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy i wzbogacenia oferty edukacyjnej. 
 
I. Przedmiot zamówienia : 

1. Specjalistyczne warsztaty praktyczne z zakresu: transportu, spedycji i logistyki 

przygotowujące do odbycia staży zawodowych zgodnie  z opracowanym przez praktyków        

i zaakceptowanym przez koordynatora projektu szczegółowym programem szkolenia. 

Program warsztatów powinien zawierać: 

 Warsztaty z transportu: przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, czas pracy 

kierowców (jedno i dwuzałogowy) , ewidencja czasu pracy kierowców, tachografy 

analogowe i cyfrowe 

 Warsztaty z logistyki: logistyka magazynowa, rozmieszczanie towarów w magazynie, 

metody przychodu/rozchodu towarów, terminal/czytnik magazynowy, programy 

magazynowe 

 Warsztaty z spedycji: przepisy z zakresu spedycji, zarządzanie taborem 

ciężarowym, zamawianie usług przewozowych w transporcie drogowym 



rzeczy, spedycja z różnych gałęziach transportu, programy stosowane               

w spedycji 

2. Planowany termin realizacji warsztatów: czerwiec - lipiec 2017 – 2019. 

3. Czas trwania warsztatów – 8 godzin dla każdych warsztatów. 

4. Liczba grup z każdego warsztatu praktycznego: 2017 – 3 grupy, 2018, 2019 po 2 grupy. 

5. Łączna liczba godzin do przeprowadzenia warsztatów: 2017 – 24 godziny, 2018, 2019 – po 16 

godzin. 

6. Liczba praktyków do przeprowadzenia warsztatów – 3. 

II. Kryteria wyboru praktyków do przeprowadzenia warsztatów: 

1. Doświadczenie  i kwalifikacje zawodowe: 60 %  

2. Doświadczenie projektowe w prowadzeniu warsztatów: 10% 

3. Cena jednostkowa za przeprowadzenie 1 godziny warsztatów: 30% 

Maksymalna ilość pkt za spełnienie kryteriów oceny wynosi 100 pkt. 

II. Forma zatrudnienia – stosunek cywilno-prawny:  

 Umowa zlecenie na przeprowadzenie praktycznych warsztatów z transportu, logistyki 
lub spedycji w miesiącach czerwiec – lipiec w poszczególnych latach obowiązywania 
projektu 

IV.  Wymagania niezbędne:  
1. Obywatelstwo polskie, 
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
3. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub  przestępstwo skarbowe, 
4. Nieposzlakowana opinia, 
5. Stanowisko kierownicze/samodzielne stanowisko (obecnie lub w dorobku zawodowym), 

ewentualnie prowadzenie firmy w branży TSL 
6. Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w branży TSL 

 
 

 
 
Ofertę prosimy sporządzić na Formularzu ofertowym  (załącznik nr 1) i przesłać na  adres  

e-mail : andrzejmakowka@wp.pl w terminie do dnia 24.05.2017, godz. 15.00 

Cena oferty brutto powinna uwzględniać cenę za 1 godzinę warsztatów. 

Załączniki : 

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 

 

Koordynator Projektu:  
 

Andrzej Makówka 
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Załącznik nr 1 
 
                                                                         

 

Formularz ofertowy 
                                                                        

Miejscowość, data : ……………………………………… 
 

 

Dane Oferenta/praktyka z branży TSL : 

Nazwisko i imię  : …………………………………………………………… 

Adres  : ………………………………………………………………………….. 

Tel.: ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze w formie zapytania ofertowego z dnia   16.05.2017 
roku: 

1. Oferuję prowadzenie specjalistycznych praktycznych warsztatów z: …………………….. 
2. Proponuję stawkę jednostkową za 1 godzinę warsztatów ………………………. zł  brutto 
3. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki niezbędne wymienione w ogłoszeniu do 

prowadzenia specjalistycznych praktycznych warsztatów. 
 
 
 
                    Podpis Oferenta/praktyka z branży 

 ………………………………………….. 
 


