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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczecin, dniaZ9 marca2013 roku

Zapy tanie o fertowc nr 17 I 20 13/WND -P OKL. 0 9. 02. 0 0 -32 -0 4 4 I 12

Szanowni Państwo,

w Związku z realizacjąProjektu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacje _ mam pracę" w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, współfinansowanęgo zę środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - I{ozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 ,,Poclniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego'', zaptaszamy do złożenia oferty na pełnienie funkcji ,,Trenera zajęć
teoretycznych i praktyczlych w ramach rcdrizacji kursu Drwal - operator pił łalicuchowych
i wykaszarek zamontowanych na silnikach spalinowych".

I. Zamawiający

Centrum Edukacj i O grodniczej
ul. Batalionów Chłopskich 115
'70-760 Szczecin

il. opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest praca (w oparciu o umowę cywilno _ prawnfl na
stanowisku: Trenera zajęć, teoretycznych i praktycznych w ramach rcalizacji
kursu Drwal * opcrator pił łańcuchorvych i wykaszarck zamontowanych na
silnikach spalinowych w związku z realtzacją Projektu pt. ,,Mam zawód
i kwalifikacje _ mam pracę'' w Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie,
współfinansowanego Ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Priory'tet IX _ i{ozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanię 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego''. Projekt za\d,adarealizację 3 cykli w/w kursu.

2. Usługa obejmuje rcalizację wykładów i zajęć praktycznych według zatwierdzonego
programu kursu.

Biuro Projektu:,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę''

Centrum Edukacji Ogrodniczei

7o-76o Szczecin' ul. Batalionów Chłopskich ll5
Budynek A, pokój nr 4
tel/fax: t48-91-46-lz-379, www.ceogr.edu.pl
zsogrod@ u m,seczecin.pl

f,*nirmn E.#ułi*eii
Sgrmtniceoj
w Srcsccini*

dl



KAF|TAŁ tuDu KI
i.łĄxcpsl/{& 5.'*&;rtslA $p(u!'łs*{:

ułilĄ tUn0P€JsKłt
{[J**Pf Jił}

Iiln*t3Jst s,fluŁ[{rłłY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

L.P. DZIAŁY TEMATYCZNE
T.TCLI}A GODZIN

wYKŁADY ZAJĘClA
PR,\KTYCZNE RAZEM

CZĘŚC I - szkolenie tcorctyczine (36 godzin)

1. Budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich
dzińante.

1 1

) Budowa pilarek spalinowych wszystkich typów' 1J a
J

3. Charakterystyka pilaręk uzywanych w leśnictwie' 1 I

4. Paliwa, oleje i Smary z uwzględnieniem przepisów
p.poż.

I I

5. Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie
właściweso stanu technicznęgo.

2 2

6. Narzędzia i sprzęt pomooniczy do pozyskania
drewna.

2 Ż

7. Technika ścinki i obalania drzew w warunkaclr
normalnych.

a
J

a
J

8. Scinka drzęw trudnych oraz usuwanie złomów
i wvwrotów.

5 5

9. Technika orzerzvnki kłód i dłużvc. I

10. Technika okrzesvwania drzew ściętvch' I

11. Zasady organizacji procęSu teclrnologicznego
pozyskania drewna w aspekcie wydajności
i ochronv Dracv.

a
J J

12. Wykorzystanie surowca drzewnego - manipulacj a
i sortvmentacia.

2 2

13. Wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne) -

budowa i zastosowanie w leśnictwie.
2 2

14. Bezpieczehstwo i higiena pracy na stanowisku
drwala-operatora pilarki.

7 7

15. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych
wvoadkach.

2 2

16. Zagadnienia szcze gólne do dyspo zycj i ot gantzator a

kursu (filmy, pokazy, seminaria, itp.).

ŁĄCZNIE 36 36

Biuro Projektu:,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczei
7o-76o Szczecin' ul. Batalionów Chłopskich lt5
Budynek A, pokói nr 4
tellfax: +48-9t46-12-J79, www.ceo gr,edu.pl
z s ogrod@rr m,szcaecin pt
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CZĘSC II - szkolenie praktycznc (l01 godzin)

1. Otwarcie kursu - zadania i organizacizi.
) Budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich

działanie'
3. Budowa oilarek spalinowYch wszvstkich typów. 5 5

4. Charaktervstyka pilarek uzYwanych w leśnictwie.
5. Paliwa, oleje i smary z uwzględnierriem przepisów

p.poż.
1

6. Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymante
właściweso stanu technicznego.

6 6

7. Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania
drewna.

2 Ż

8. Technika ścinki i obalania dtzęw w warunkach
normalnych.

26 26

9. Scinka dtzew trudnych oraz usuwanie złomów
i wvwrotów.

22 22

10. Technika oruęrzvnki kłód i dłuzvc. 9 I
11. Technika okrzesYwania drzęw Ściętych. 6 6

12. Zasady or ganizacji pro cę Su techno 1 o gi c Znę go
pozyskania dręwna w aspekcie wydajności
i ochronv pracy.

7 7

13. Wykorzystanie surowca drzewnego - manipulacja
i sortvmentacia.

4 4

14. Wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne) -

budowa i zastosowanie w leŚnictwie.
t0 10

15. Bezpteczeństwo i higiena pracy na stanowisku
drwala-ooeratora nilarki.

16. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych
wvnadkach.

Ż 2

17. Zagadnienl,a szcze gó|ne d o dy sp o zy cj i o r g an izatoru
kursu (filmy, pokazy, serninaria, itp.).

1 I

ŁACZNIE 101 101

3. Ww. zajęcia będą wykonywane przez dwóclr tręnerów _ |<aŻdy przypisany do
odpowiedniej części zamówienia.

m. obowiązki Trenera zajęć tcorctycznych i praktycznyclr

Do obowiązków Trenera zajęć teorctycznych i praktycznyclr będzię rralezało
świadczenie pracy' polegającej na prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych
w ramach realizacji kursu Drwal operator pił łańcuclrowych i wykaszarek

Biuro Projektu:,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę''
Centrum Edukacii Ogrodniczej
7o-760 szzecin, ul. Batalionów Chłopskich ll5
Budynek A, pokói nr 4
tel/f ax: +48-9l-46ł2-379, Www.ceogr.edu.pl
zsogrod@um.szczeon pl
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamontowanych na silnikach Spalinowych w zawi'ąku z rcaltzacją I'rojektu pt. 
''Mam

zawod i kwalifikacje _ mam pracę'', W Szczególności na:

1. opracowaniu tręści broszury dydaktycznej wtaz Z wykazem literatury, środkow
i materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w zakręsie realizacji programu kursu;

2. prowadzeniu dokumerrtacji dydaktycznej dotyczącej rcalizacjl kursu (programu

nauczania, dziennika zajęc, list obccno ści) ;

3. przygotowaniu i przeprowadzeniu ewalrracyjnych badan ankietowych do ocęl1y

uzyskiwanych rezultatów;

4. oplacowaniu i przygotowaniu sprawozdania końcowego zawierającego podsumowanie
rezultatów przeprowadzonego kursu ;

5. realizowaniu wykładów i ćwiczeń zgoclnie z planem i rozkładęm materiału nauczania
dołączonym do dziennik a zajęć, kursu;

6. ścisłej współpracy z Koordynatoręm Projektu.

w. Termin realizacji zamówicnia

Szkolenię teoretyczne będzie realizowane w grupie Z4-osobowcj (łącznie 36 godzin
zajęć). Szkolenie praktyczne będzie realizowane W grupach 8-osobowyclr (łącznie po
101 godzin w kazdym cyklu kursu).

1. zakres czasowy realizacji przedmiotu zamówienia:
o szkolenie teoretyczne d|a całej 24-osobowej grupy: od kwietnia do maja 2013

roku (łącznie 36 godzin);
. cykl I i II szkolenia praktycznego: od czerwca do sierpnia 2013 roku (łącznie 202

godziny);
. cykl III szkoleniaptaktycztrcgo: od wrzęśnia do listopada20I3 roku (łącznie i01

godzin);

2. zakres godzinowy realizacji przedmiotu zamówienia:
. szkolenie teoretycznę w trybic popołuclniowym w godzinach od 1530 do l930, od

poniedziałku do czwartku;
. szkolenie praktyczne w trybic weekendowym - w piątek od 1530 do 1930,

w sobotę i niedzielę w godzinach od 08UU do 16t .

Jednostka godzinowa oznacza nie mniej niŻ 45 minut zajęć dydaktyczrryclr i nie mniej
ntŻ I0 minut przerwy. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia
z tytułu przetwy, którą musz ąby ć r o zdzi elorre j edno stki dydaktyczne.

V. Warunki platności:

1. zapłata Za wykonanie usłrrgi będzie zrea|izowana ryczałtowo po kazdym
zt ęal'izow anym cyklu kursu ;

Biuro Projektu:,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczei
7o-76o Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich ll5
Budynek A, pokój nr 4
telff ax: +48-91-46-12-379, www.ceogr.edu.pl
zsogrod@umszczeeinpJ

sgntruln Ełlu$ł"*c$i

Spr*rtni*cCIj
w $xcc*sirtio



KAplTAŁ LtJDZKI
l**t***1ł;ś ;TF.Ą9Ęfi i'r $Fl'Fl${il ,;;fi:ffi,ffiffi]m
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2. uregulowanie powyzszej nalezności nastąpi przelewęm na konto oferenta w terminię
14 dni po zakonczonym okresie rozliczcnio\Mym;

3. opóŹnienie w płatnościach, wynikające Zę zwłoki w otrzymywarriu ptZęZ

Zamawiającego środków finansowych na realizację Projcktu od Instytucji
Pośredniczącej, nie będzie przedmiotem roszczęń ze strony oferenla.

vI. Miejsce realizacji zamówienia

Szkolenie teoretyczne będzie realizowane w sali wykładowej Centrum Edukacji
ogrodniczej w Szczecinie,przy ulicy Batalionów Chłopskich II5,70-760 Szczęcin.

Szkolęnie praktyczne będzie realizowane na powierzchni lcśnej przy drzewach
vrryznaczonych do wycięcia prz()Z leśniczego w leśnictwaclr wskazanych przez
przedstawiciela nadleśnictwa, z którynr ZamawtĄący podpiszę umowę W tym
zakręsie.

vu. Warunki udziału, którc musi spcłniać każdy skladający ofcrtę na stanowisko
Trencra:

dla części I -

1. posiadaó wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia'
Ż. posiadać co najmniej pięcioletni stazldoświadczenie zawodowe na stanowiskach

pf acy związany ch z r ealtzacj ąkursu;

dla cz$ici II -

1. posiadaó wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia,
Ż' posiadaó co najmniej pięcioletni slazldoświadczcnie zawodowe na stanowiskach

pracy zwlązany ch z r ea|tzacj ąkursu.

VIII. Spccyfikacja dokumentacji, którą Ofcrcnt musi dołączyć do oferly:

1 . kserokopie dokumentów potwierd zający ch poziom wykształccnia;
2' kserokopie dokumęntów potwierdzających mininrum S-letnie doświadczenie

zawodowe na stanowiskach pracy związany ch z pr zedmtotem zamówienia;
3 ' wypełniony druk stanowiący załączni|< nr 1 _ ,,l]orfftularz ofertowy'';
4. wypełniony druk stanowiący załączntk nr 2 _,,oświadczcnie ofęrenta o braku

powiązań osobowych i kapitałowych'';
5. wypełniony druk stanowiący załączntk nr 3 * ,,oświadczenie ofcrerrta o udziale

w realizacjach projektów POKL'';
6. wypełniony druk stanowiący załącznlknr 4 _,,oświadczenię oferenta o wyrazeniu

zgody naprzetwarzanie danych osobowych w procesie rckrutacji".

Biuro Projektu:,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracq"
Centrum Edukacji Ogrodniczej
7o-760 szczecin' ul. Batalionów Chłopskich lt5
Budynek A, pokój nr 4
tel/f ax: +48-9r-46-12-379, www.ceogr.edu.pl
zsogrod @ um.szczecingl
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IX.

X.

Odrzucenie ofcrt

Zo staną o drzuc one o ferty tych o ferc ntów, którzy :

1. nie spełniająwarunkóW udziału w Zapytaniu ofertowym;
2. nie załączyli wymaganych dokumentów;
3. załączyli dokumenty przygolowane niezgodnie Z Wmagarriami określonymi

w zapytaniu oftrtowym.

Krytcrium occny ofcrt

oferty zostaną ocenione Za pomocą systemu punktowego' zgodnie z poniŻszym
kryterium:

Cena - stawka godzinowa za wykonanic przcdmiotu zamówienia
(wynagrodzenie ryczałtowc, ul1lowa cywilno - prawna) _ 100 punktów.

Najnizsza oferta ottzyma 100 prrnktów, natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na
podstawie wzoru: (cena najniŻszej ol-erty l cena badanej oferty) x 100.

Termin i miejsce składania dokultrcn(órv:

1. wymagane dokumenty naleŻy składać do dnia 12 kwietnia}}I3 roku do godziny
1500 w sekretariacie Centrum liclukacji ogrodniczej w Szczecinie, ul. i]atalionów
Chłopskich II5,70 _760 Szczccin;

2. oferta winna znajdowaó się w zarnkniętej kopercie' na której naIeŻy umieścić napis:
oferta na stanowisko Trenera zajęc teoretycznych i praktycznych w ramach
realizacji kursu Drwal - operatol pił łańcuchowych i wykaszarek zamontowanych
na silnikach spalinowyclr w zwi'Ezku z rcaltzacją Projektu ,,Mam zawód
i kwalifikacje - mam pracę'';

3' kaŻdy oferent moŻe złoŻyć tylko jedrrą ofertę;

4. oferty winne być przygotowanie i złoŻone zgodnie Z wymagalliami zawartymi
w niniej szym zapytaniu ofertowyrn;

5' oferta winna być sporządzonaw języku polskim;

6. ofertę na|eŻy złoŻyc w PLN;

7. wszystkie koszty zwiry'ane ze zł<>Żentęm ofeńy ponosi oferent;

8. dopuszcza się składanic ofcrt częściowych. ofęrent moze złoŻyc ofer1ę na jedną
lub dwie części zamówienia' ol'crta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje
w danej części;

9. konsekwencje niewłaściwego oznakowania i złoŻenia oferty w niewłaściwym
miej scu lub termini e obcięaj ąs kład aj ącc go o fertę ;

XI.

Biuro Projektu: ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczei
70-760 szczecin, ul' Batalionów Chłopskich ll5
Budynek A, pokói nr 4
tel/fax: +48-9t46-12-J79, www.ceogr.edu.pl
z s o grod @um,szczecin pl
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10.wszystkie oferty otrzymanę ptzez Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczecinie po
wy Żęj wymleni onyrn terminie zo staną zwró cone ;

ll.osoba uprawniona do kontaktow _ Andrzej Fidos' tel: 91 461392Ż lub e-mail:
a.fidos@ceogr.edu.pl

XII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlcccnic rcaIizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanię rozstrzygnięte do dnia 15 kwietnia 2013 roku do
godziny 1500. o wynikach postępowania wszyscy oferenci zostaną poinformowa_ni
telefonicznie lub mailowo nilpOZni.l do dnia 16 kwietnia 2013 roku clo godziny 1530.

W tym samym terminie, do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania, zostanie skierowane zlecenie realtzacji zamówienia z clodatkowymi
informacj ami wskazanymi w treści niniej szego postępowania.

XIII. Informacje dodatkowc

1. termin związaniaofertąwynosi 30 dni kalendarzov\Tch od daty składania ofert;

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unicwaznienia niniejszego postępowania
w całości lub części, bez podania przyczyn;

3. w przypadku, gdy oferta cenowa złoŻonaptzez ofęręrrta będzie ptzekraczaó kwotę,
jakąZamawiający zamierza ptzeznaczyć na realizację zamowienia, Zamawtający
zastrzega sobie prawo do prowadzenta dodatkowych negocjacji z Oferentem,
którego oferta zostanie uznana za nĄkorzystrriejszą. Jeśli w wyrrikrr negocjacji
dojdzie do zmiany tręści oferty, Oferęnt zobowtązany jest złoŻyc ofertę ostateczną
w terminie trzęch dni kalendarzowyclr od dnia zakonczenia negocjacji.

D R
Ćcnlru grodnicrej

I'odpis i pieozęó osoby uporvaŻniorrej
do rcprczeIll'owania Zalnawia.iącego

Biuro Projektu:,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
7 o-7 6o Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich ll5
Budynek A, pokój nr 4
telff ax: +48-9l-46łz-379, www.ceogr.edu'pl
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Załącznik nr 1 do Zapytaniaofertowego

Imię i nazwisko oraz adres oferenta rnie.jscowość i data

Ir'OIąMUI'AIłZ o I'EIłT o wY

Centrum Edukacji Ogrodniczej
ul. Balalionów Chłopskich 115
70-760 Szczecin

odpowiadając na Zapytanię ofertowe , dotyczące pełnienia funkcji f'renęra zajęć
teoretycznych i praktycznych w ramach rcalizacji kursu Drwal - operator pił łańcuclrowych
i wykaszarek zamontowanych na silnikacir spalinowych w ramaclr pracy Szkolncgo ośrodka
Kariery, w związku z reaIizacjąprojeklu pt. ,,Mam zawod i kwalifikacje _ mam pracę'' w
Centrum Edukacji ogrodniczej w Szczccinie, współlinansowanym Ze Środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w fegionach, Działanie 9.2 ,,Podnicsicnie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego'o, Zgodnie z wyrnaganiami określonymi w przedmiotowym
zapytaniu ofertowym,

oferuję za _ ,rCzęść I zamówienia'', starvkę godzinową za
zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe, umowa cywilno

wykonanic przcdmiotu
- prawna) w wysokości:

(słownie:

przcdmiotu
wysokości:

(słownie:

...) PLN brutto.

oferuję za _ ,,Część II zamólvicnia''' starvkę godzinową za wykonanic
zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe' tlmowa cywilno _ pr'awna) w

) PLN brutto,

Biuro Projektu:,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę''
Centrum Edukacii Ogrodniczej
70-760 szczecin, u|. Batalionów Chłopskich tl5
Budynek A, pokój nr 4
telffax: +48-9t-46-12-379, www.ceogr.edu.pl
zsogrod@m.szczecrn pl
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Projekt współfinansowany ze ŚrodkóW Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ponadto oświadczam, iz:

a) zobowią7uję się do wykonywanią zadan 'l-renęra zajęć teorctycznych i praktycznych w
ramach realizacji kursu Drwal operator pił łańcuchowyclr i wykaszarek
zamontowanych na silnikach spalinowych w okresie reahzacji projektu, zgodnte z
wymaganiam t. zaw artymi w przedrni oto wym zapytaniu o fertowym ;

b) zapoznałęmlŁam się z przedmiotem i warunkami zamówienia oraz akceptuj ę j e;

c) spełniam wszystkie wymagania dotyczące oferenta' określone W zapytaniu
ofertowym;

d)akceptuję termin i warunki realizacji usługi.

Podpis Ol'erer-rta

Biuro Projektu: ,,Mam zawód ikwaliflkacje - mam pracq''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
7o-76o Szczecin, ul. Batalionów Chłopśkich lt5
Budynek A, pokój nr 4
telf ax: ł48_9t-4 6-1Ż-37 g, www.ceogr.edu.pl
zsogrod@um.szczecin+l
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Załączntk nr 2 do Zapytanta ofertowego

oŚwrłuczllNll| otsEI(ENTA
o BRAKU PowIĄZAŃ osrrnowYcll I KAPITAŁOWYCII

D oty czy zapytanta ofertowe go nr | 7 I 20 I 3 / WND - P OKL. 0 9. 02 .0 0 -32 -0 4 4 I 12

W związku z realizacjąProjektu pt. ,,Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę'' w Centrum
Edukacji ogrodniczej w Szczecinie, wsp(lłfinansowanęgo Ze środków Unii l]uropejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społccznego, Priorytet - IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9'2 ,,Podniesicnie atrakcyjnoŚci i jakości szkolnictwa
zawodowego",

oświadczam, Że ntejestem powiąany osobowo lub kapitałowo* Z Zamawiającym,
Centrum Edukacji ogrodniczej, ul. l]atalionow Clrłopskich 1I5,70-760 Szczecin.

Powtązania o których mowa' polegają w szczególności na:

1. uczestniczęniu w spółce, jako wspolrrik spółki cywilnej lrrb spółki osobowej;

2' posiadaniu co najmniej I)Yo udziałÓw lrrb akcji;

3. pełnieniu funkcji członL<a organu nadzorczego lub zarządza1ącego, prokurenta'
pełnomocnika;

4' pozostawaniuw związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej clo clrugicgo stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opicki lub kurateli.

miejscowośÓ i data podpis Ofcrenta

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozunrie się wza.jerrrne powiipatria tniędzy Zanrarviajpynr lub osobłrri upowaŻnionymi do
zaciagutia zobowiązari w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonqjipyrni rv inrieniu Zarnawia.iącego czytrtrości zrviązanyclr
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury rvyboru oltrty a Ofbrenterl,

Biuro Projektu:,,Mam zawód i kwalifikacie - mam pracę''
Centrum Edukacji Ogrodniczej
7o-76o Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich lt5
Budynek A, pokój nr 4
teIff ax: +48-9l-46ł2-379, WvVw'ceogr.edu.pl
zsogrod@_um.szczceinłl
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Załącznik nr 3 do ZapyLania ofertowęgo

oŚwIAD CZllNIIl o}'EIŁIINTA
o UDZIALE W IIIłAI'IZACJACII PlloJltK'l'ow POKL

Jako wykonawca części zadan ręalizowanyclr w Projekcie POKL,,Mam zawod i kwalifikacje
- mam pracę''

informuję Centrum Edukacji ogroaniił.j''-'* Szczecinie' Że pracowałem(łam)/nie
pracowałem(łam) * ptzy realtzacj i innyclr proj ektów POKL.

data złożenia oświadczenia podpis Olcrenta

Biuro Proiektu:,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę"
Centrum Edukacji Ogrodniczei
7o-76o Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich ll5
Budynek A' pokói nr 4
telfax: +48-9r-46-12-379, www.ceogr.edu.pl
zs o grod@umszczecin-pl
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Projekt współfinansowany ze środkÓw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z'ał.ączntk nr 4 do Zapylania ofertowego

(imię i nazwisko ofelenta)

(adręs ofęrenta)

(tel. kontaktowy i e-mail)

o SWIADCZI'NII' OlłI]] IłI'NTA
o wyrażeniu zgody na przctwarzanic danych

osobowych \v proccsic rekrutacji

W związku z uczestnictwem W plocesie rekrutacji związanej z reallzacją Projektu
pt' ,,Mam Zawod i kwalifikacje _ manr pracę'' w Cęntrum lJdukacji ogrodniczcj w Szczecinię,
współfinansowanęgo ze środków Unii lluropejskiej W ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet IX - Rozwój wyksz.tałcenia i kompetencji w regionach,I)ziałante 9.2

',Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego'', wyrazam zgodę na
ptzetwaruanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercię pracy dla potrzeb
niezbędnych do ręalizacji procesu naboru do Projektu ,'Mam zawód i kwalifikacje - mam
ptacę'' zgodnie z ustawą zdnia 29 sicrpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 21997 rokuNr 133,po2.883 ze zm.).

Biuro Projektu:,,Mam zawód ikwalifikacje - mam pracę"
Centrum Edukacji Ogrodniczei
7o-76o Szczecin' ul. Batalionów Chłopskich ll5
Budynek A, pokój nr 4
telff ax: +48-9r-46-12-379, www.ceogr.edu.pl
zso grod@ u m'szczecinłl
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