
 

Bydgoszcz, dnia 27.06.2017 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego 
 

W związku z realizacją projektu pt. „Od ucznia do mistrza” współfinasowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy 

ogłasza rozeznanie cenowe ofert na następujące stanowiska: 

1. Trener przeprowadzający warsztaty dla opiekunów. 

2. Trener przeprowadzający wizyty wspierające dla opiekunów. 

 

Przedmiot zamówienia: 

1. W zakresie stanowiska nr 1 

Przedmiotem rozeznania jest przeprowadzenie warsztatów dla opiekunów staży i praktyk w zakresie 

efektywnej pracy z uczniem. Łącznie zaplanowano 6 edycji warsztatów, 3 w 2016 r. i 3 w 2017 r. dla 

50 osób (średnio po 8 osób w grupie). 

Zakres obowiązków: 

 opracowanie konspektu warsztatów w zakresie efektywnej pracy z uczniem (tematyka 

m.in. umiejętność przekazywania wiedzy, wparcie ucznia w procesie adaptacji 

u pracodawcy, motywacja i delegowanie zadań, zasada równości szans na 

stanowisku staż/praktyki), 

 przygotowanie materiałów na warsztaty (miniporadnik, ćwiczenia), 

 przeprowadzenie zajęć dla opiekunów w wymiarze 8 godz. zegarowych na edycje, 

 przygotowanie i przeprowadzenie testu podsumowującego efekty uczenia się, 

 prowadzenie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie warsztatów. 

 

Forma i wymiar zaangażowania:  

umowa cywilnoprawna (odrębnie na warsztaty przewidziane w 2016 i 2017), w ramach zamówienia 

przewiduje się realizację warsztatów w wymiarze: 8 godzin razy 6 edycji. 

 

Wymagane kwalifikacje i kompetencje: 

- wykształcenie wyższe pedagogiczne / psychologiczne / ZZL lub pokrewne, 

- wymagany min. 5 letni staż pracy, w tym 3 letnie doświadczenie w zakresie HR i trenerskie min. 3 

letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów, 

- znajomość standardów realizacji praktyk i staży w szkołach ponadgimnazjalnych, 

- znajomość podstaw prawa pracy 

- wysoka kultura osobista. 

 

Okres realizacji zadań: od lipca do października 2016 r. i od stycznia do września 2017 r. 

 

Obszar, na którym wykonywane będzie zlecenie: powiat nakielski, bydgoski, M. Bydgoszcz 

 

 



 

2. W zakresie stanowiska nr 2 

Przedmiotem rozeznania jest usługa polegającej na wykonywaniu obowiązków Trenera 

przeprowadzający wizyty wspierające dla opiekunów staży/praktyk zawodowych u Pracodawców 

przyjmujących uczniów na staże i praktyki w ramach projektu „Od ucznia do mistrza”. 

 

Zakres obowiązków trenera będzie obejmował świadczenie wsparcia opiekunom 

wyznaczonym przez Pracodawców w zakresie efektywnej pracy z uczniem podczas odbywania 

staży/praktyki przez uczniów w postaci wizyt wspierających świadczonych u Pracodawców, 

w tym w szczególności: 

 udzielanie konsultacji w sytuacjach konfliktowych i udzielanie konsultacji przy ich 

rozwiązywaniu, 

 wsparcie opiekunów w prawidłowym pełnieniu funkcji opiekuna stażu/praktyki, 

 reagowanie na zgłoszone przez Pracodawców i opiekunów trudności w pracy z uczniem, 

 omówienie problemów, barier opiekuna w przekazywaniu wiedzy zawodowej uczniowi, 

 udzielaniu konstruktywnej krytyki oraz w sposobie radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi 

 wsparcie Pracodawców i opiekunów w adaptacji uczniów w miejscu odbywania stażu/praktyk 

 omówienie zagadnień związanych z motywowaniem uczniów oraz organizacją pracy ucznia. 

 

Forma i wymiar zaangażowania: 

umowa cywilnoprawna, w ramach zamówienia przewiduje się realizację wizyt wspierających w 

wymiarze: 2 wizyty po 3 godz. x 110 staży/praktyk u Pracodawców, tj. łącznie 660 godz. (godziny 

zegarowe). 

 

Wymagane kwalifikacje i kompetencje: 

 wykształcenie wyższe pedagogiczne / psychologiczne / ZZL lub pokrewne, 

 wymagany minimum 5 letni staż pracy, w tym 3 letnie doświadczenie w zakresie HR 

i trenerskie, min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów, 

 wysokie kompetencje interpersonalne, 

 znajomość standardów realizacji praktyk i staży w szkołach ponadgimnazjalnych, 

 znajomość podstaw prawa pracy; 

 szeroka wiedza z zakresu zasobów ludzkich i doradztwa zawodowego, 

 udokumentowana praca z młodzieżą i szkołami, 

 prawo jazdy kat. B, 

 wysoka kultura osobista. 

 

Okres realizacji zadań:  

od lipca 2016 r. do grudnia 2017 r. – szczegółowy harmonogram wizyt będzie uzależniony od terminów 

organizacji staży i praktyk.  

 

Obszar, na którym realizowane będą zadania obejmuje powiat nakielski, bydgoski i M. Bydgoszcz (w 

wyjątkowych sytuacjach także inne powiaty z terenu woj. Kujawsko-pomorskiego o ile wystąpi 

potrzeba organizacji staży lub praktyk na danym obszarze). 

 

W złożonej ofercie należy dokonać wyceny stawki godzinowej brutto za realizację w/w zakresu zadań 

odrębnie dla stanowiska nr 1 i nr 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia 



 

o spełnieniu wymaganych kwalifikacji i kompetencji. Do oferty wymagane jest załączenie CV. 

 

Sposób, termin i miejsce składania ofert:  

 

Oferty należy złożyć:  

A. dla stanowiska nr 1 do dnia 30.06.2016 r. do godz. 16:00,  

B. dla stanowiska nr 2 do dnia 14.07.2016 r. do godz. 16:00 w formie elektronicznej na adres 

chmara@pte.bydgoszcz.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz. 

 

Wszelkie pytania dotyczące zapytania prosimy kierować drogą mailową na adres: 

chmara@pte.bydgoszcz.pl lub telefoniczną pod numerem tel.: 52 322 90 62. Osobą odpowiedzialną 

za udzielanie wyjaśnień jest p. Ewa Chmara. 


