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Projekt wspÓłfinansowany ze ŚrodkÓW Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRoToKoŁ
z dnia 23 maja 2013 roku,

ze spotkania Komisji Konkursowej oferentów powołanej

Zarządzeniem Nr 412013 Dyrektorazdnia 10 stycznia2013 roku,

dotyczącej naboru pracowników do realizacji Projektu

,,Mam zawód i kwalifikacie - mam pracę''.

Komisja w składzie:

1' Lila Pławińska - przewodniczący _ dyrektor,

2. Zbigniew Kaczor - członek - kierownik gospodarczy,

3. Anna Badowska - członek - specjalista ds' sekretariatu,

4. Joanna Zywarska - członek - główny specjalista ds. kadr

5. Andrzej Fidos - koordynator projektu,

stwierdza, co następuje:

zamawiający na podstawie Regulaminu naboru pracowników do Projektu ,,Mam

zawód i kwalifikacje - mam pracę'' oraz zgodnie z zapytaniem ofeńowym nr

2512013M/ND-POK1.09.02.00-32-044112 i nr 26120134/UND-POK1.09.02.00-32-

044112 z dnia 13 maja 2013 roku, które zostały ogłoszone na stronie internetowej

szkoły 15 maja 2013 roku,

1. W projekcie na stanowisko opiekuna praktyk zawodowych w związku

zrea|izaĄą Projektu ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' została

pfrzeznaczona kwota brutto 100'00 PLN za godzinę;

Wpłynęły 4 (cztery\ ofeńy:

Biuro proiektu: ,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
7o16o Szczecin, ul. BatalionóW Chłopskich tl5
Budynek Ą pokój nr 4
telifax: +48-9l-4 6-1Ż-37 9, www.ceogr.edu.pl
zsogrod@um.szczecin.pl
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Joanna Bogusława WoŹniak, zamieszkałą ul. Emilii Gierczak 43111, 70 - 80't

Szczecin, WańośÓ oferty brutto 100,00 PLN za godzinę - lll cykl praktyk (od

05.08.2013 roku do 16.08.2013 roku),

Ryszard Myślin, zamieszkały ul. Słowackiego 13123 71 - 434 Szczecin,

wańośóofeńy brutto 10Q,00 PLN za godzinę- ll cykl praktyk (od 15'07'2013

do26.07.2013 roku),

lwona Galacka Rajchel, zamieszkała ul. Witkiewicza 34123, 71-122

Szczecin, wańośó ofeńy brutto 100,00 PLN za godzinę - l cykl (od 01 .07 '2013

roku do 14.07.2013 roku),

Jacek Kaczorkiewicz, zamieszkały ul. Św.Mikołaja 711,71 _ 799 Szczecin,

wartośÓ oferty brutto 100,00 PLN za godzinę - cykl lV praktyk (od 19'08.2013

do 30.08.2013).

Zamawiający informuje, Że po przeana\izowaniu Wymaganej dokumentacji złoŻonych

ofeń Komisja Konkursowa wybrała:

oferenta nr 3 dla cyklu l,

oferenta nr 2 dla cyklu ll,

oferenta nr 1 dla cyklu lll,

oferenta nr 4 dla cyklu lV,

2. w projekcie na stanowisko opiekuna wyjazdów studyjnych w związku

z realizacią Projektu ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' została

przeznaczona kwota brutto 100'00 PLN za godzinę,

Wpłynęły 2 (dwie) ofeńy:

Ryszard Myślin ,zamieszkały ul. Słowackiego 13123 71 _ 434 Szczecin,

wartość oferty brutto 100,00 PLN za godzinę _wyjazd czwarty,

Jacek Kaczorkiewicz, zamieszkały ul.Św. Mikołaja7t1,71 - 799 Szczecin,

wańośĆ ofeńy brutto 100,00 PLN za godzinę - wyjazd trzeci.
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Biuro proiektu: ,,Mam zawód ikwalifikacie - mam pracę''
Centrum Edukacii Ogrodniczel
7o-76o Szczecin, uI. Batalionów Chłopskich lt5
Budynek A, pokój nr 4
telffax: +48-9t-46-12-379, www.ceogr.edu.pl
zsogrod@um.szczecin.pl
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Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający informuje, Że po przeanalizowaniu Wymaganej dokumentacji złoŻonych

ofeń Komisja Konkursowa wybrała:

oferenta nr 1 na vtyiazd czwarty,

oferenta nr 2 na vtyiazd tzeci.

Zamawiający informuje, Że W związku z brakiem odpowiedzi na zapytania ofeńowe

na stanowisko opiekuna WyjazdÓw studyjnych - vuyjazd nr l nr ll, dokona ponownego

ogłoszenia na stronie internetowej.
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Biuro proiektu: ,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczei
7o16o Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich tl5
Budynek Ą pokói nr 4
telffax: +48-9t46-12-379, www.ceogr.edu.pl
zsogrod@um.szczecin.pl
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