Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Zamawiający:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
ZAPYTANIE OFERTOWE
na Koordynatora Staży
w ramach projektu pn.: ”Inżynieria Materiałowa – Ciekawe studia, pewna przyszłość”.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy
Termin obowiązywania zapytania ofertowego: od 16.06.2014r. do 30.06.2014r.
Opis projektu:
Czas trwania projektu: 01.08. 2012 – 31.10. 2015r.
Miejsce realizacji projektu:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
oraz
Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia
jest koordynowanie praktyk studenckich jednoi trzymiesięcznych, dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria
Materiałowa realizowanych w ramach projektu: Inżynieria Materiałowa - Ciekawe studia,
pewne przyszłość.

Kluczowe obowiązki kandydata:
Główne zadania, które będą powierzane pracownikowi na ww. stanowisku:

• przygotowywanie dokumentacji uczestników projektu, w tym: umów i wszelkich dokumentów
potrzebnych do realizacji praktyk jednomiesięcznych krajowych i zagranicznych w miesiącach lipiec –
wrzesień 2014,
• przygotowywanie dokumentacji uczestników projektu, w tym: umów i wszelkich dokumentów
potrzebnych do realizacji praktyk trzymiesięcznych zagranicznych realizowanych w miesiącach
marzec – czerwiec 2015,
• nadzór nad realizacją praktyk jednomiesięcznych krajowych i zagranicznych w miesiącach lipiec –
wrzesień 2014,
• reagowanie na zgłaszane przez studentów – uczestników projektu uwagi i problemy,
• rozliczenie odbycia praktyk na podstawie potwierdzenia odbycia praktyk przedstawianych przez
uczestników projektu po zakończeniu praktyk zagranicznych, opracowanie list stypendiów do wypłaty
za praktyki jednomiesięczne zagraniczne,
• rozliczenie karty czasu pracy przedstawianej przez uczestników projektu po zakończeniu praktyk
jednomiesięcznych krajowych, opracowanie list stypendiów do wypłaty za praktyki jednomiesięczne
krajowe,
• rozliczenie poniesionych kosztów dojazdu na praktyki studenckie krajowe uczestników projektu
zgodnie z zasadami zwrotu kosztów dojazdów na praktyki, opracowanie list do wypłaty zwrotu
kosztów dojazdów,
• opracowywanie bieżących raportów dot. realizacji praktyk krajowych i zagranicznych
przedstawianych Kierownikowi Projektu,
• współpraca z Wydziałowym Pełnomocnikiem ds. praktyk studenckich,
• współpraca z Kierownikiem Projektu.

POSZUKIWANY PROFIL KANDYDATA:
1. Wymagane wykształcenie:
Wykształcenie wyższe: stopień magistra, doktora w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa
2. Wymagane doświadczenie:
• posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy,
3. Pożądane cechy osobiste kandydata:
1) komunikatywność,
2) odpowiedzialność,
3) zaangażowanie w pracę,
4) wysoka kultura osobista.
4. Umiejętności kandydata:
1) umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office),
2) umiejętność pracy w zespole,
3) dobra organizacja pracy własnej,
4) podstawowa znajomość zagadnień z zakresu administracji.
Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw. Pol. Śl.,
tel. (32) 603 41 00,
Pokój: 122,
e-mail: jerzy.labaj@polsl.pl
Zawiadomienie o wybraniu zwycięskiej oferty. Zawarcie umowy.
Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów,
którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zostanie zawarta z Oferentem,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego
umowy o dofinansowanie w wyniku złożenia wniosku do dofinansowanie projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału

dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy pn.: „Inżynieria Materiałowa – Ciekawe
studia, pewna przyszłość”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
W przypadku odwołania postępowania oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek
roszczenia.
Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN).
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą, czytelną techniką.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku Postępowania. Organizator Postępowania nie odpowiada za koszty poniesione przez
Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty:
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
w terminie do 30.06.2014r. w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, pokój 122,
drogą pocztową, lub osobiście. W zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Oferta na Koordynatora Staży”.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Do ofert muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik 1).
b) inne dokumenty: podanie, CV, dyplomy potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe
(kopie).
Kryteria oceny ofert:
a) będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez
zamawiającego.
b) 100% ceny.

ZAŁĄCZNIK 1
OFERTA
w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych
równowartości kwoty 14 000 Euro
na ................................................................
.....................................................................
.....................................................................

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NIP: ...............................................................................................................................................
REGON: .......................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego: ......................................................................................................
2. Oferujemy:
a) wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: .................................. zł, a wraz
z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto: ..............
...............................zł.;
b) termin realizacji zamówienia: ................ dni/tygodni, licząc od dnia otrzymania
zamówienia/podpisania umowy;
c) okres gwarancji: ............................
d) warunki płatności: .........................
3. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami
Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
c) .........................................................................................................................................
....................................., dnia ............................, 20..

roku.

.............................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

