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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: Elektroniczne Zakłady Naukowe, 53-680 Wrocław, ul Braniborska 57, w związku  

z realizacją projektu „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN V” o numerze  

2021-1-PL01-KA121-VET-000009557 współfinansowanego w ramach programu Unii 

Europejskiej Erasmus+, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pt. Szkolenie  

z międzykulturowości. 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Celem szkoleń jest przygotowanie uczestników projektu 

programu Erasmus+ pod kątem kompetencji kulturowych, komunikacji i zarządzania 

różnorodnością. W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić  

10 – godzinne szkolenia w formie warsztatów i interaktywnego wykładu, dla dwóch grup 

uczniów, wyjeżdżających na zagraniczny staż zawodowy do Hiszpanii. Zamawiający na 

przedmiot zamówienia zamierza przeznaczyć max 20 euro za godzinę lekcyjną brutto.  

2. Termin realizacji zamówienia: 09.06.2022 – 08.07.2022.  

3. Wymagania wobec Wykonawcy:  

a) nie był karany za przestępstwa seksualne, 

b) korzysta w pełni z praw publicznych, 

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

d) zna zasady funkcjonowania programów obsługiwanych przez FRSE, 

e) posiada doświadczenie w realizacji projektów Erasmus+. 

4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena 

Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny ofert według kryterium różnicującego,  

w przypadku rozpatrywania ofert o takiej samej najniższej cenie. Kryterium różnicującym 

w takim przypadku będzie doświadczenie w realizacji szkoleń w zakresie 

międzykulturowości.  

5. Oferta: złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

- adres i nazwę oferenta, 

- oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych zawartych w pkt. 3, 

- proponowana cena za 1 godzinę lekcyjną brutto. Godzina lekcyjna rozumiana jako 45 

minut, musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi. 

6. Zamawiający informuje, że podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą 

ofertę. Umowa zostanie podpisana na wzorze Zamawiającego 

7. Termin składania ofert: 07.06.2022r. 

8. Miejsce składania ofert: oferty można składać w wersji papierowej w sekretariacie EZN, 

w godz. 8:00 – 15:00; Wrocław, ul. Braniborska 57 lub w wersji elektronicznej na adres: 

Sekretariat.ezn@wroclawskaedukacja.pl 

9. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą: jest Agnieszka Niedziela, 

aniedziela@ezn.edu.pl 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym 

etapie. 
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