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Ostrów Wielkopolski, dnia 05.07.2017 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące przeprowadzenia kursu „Sortowacz odpadów” w ramach projektu „Aktywny na rynku” 

 
realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
Priorytet I – Osoby Młode na Rynku Pracy 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  

 
 

                       W związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-30-0095/15 pt. „Aktywny na rynku” 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia informacji cenowej/ofert określającej cenę 
wykonania zamówienia polegającego na przeprowadzeniu kursu „Sortowacz odpadów”. Poniżej zostały 
przedstawione wszelkie niezbędne szczegóły dot. zamówienia.  

 
1.   Zamawiający:                                Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości 
                                                               ul. Budowlanych 5 
                                                               63 – 400 Ostrów Wielkopolski  
 

     2.  Przedmiot zamówienia:         Przeprowadzenie kursu „Sortowacz odpadów” 

 
 
I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI  
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Sortowacz odpadów” dla 12 – osobowej grupy 
uczestników projektu pt. „Aktywny na rynku”. 
 

Założenia organizacyjne: 

• przewidywany termin realizacji kursu: lipiec 2017 – sierpień 2017 

• liczba godzin szkolenia: 30 h 

• wielkość grupy – 12 osób 

• dni realizacji kursów: od poniedziałku do piątku – w dni robocze 

• miejsce przeprowadzenia kursu: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości,                                    
ul. Budowlanych 5, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski  

 
Warunki realizacji szkolenia: 

1. Uczestnik kursu po jego ukończeniu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w 
zakresie sortowania odpadów. 
2. Wymagane jest aby program  szkolenia obejmował co najmniej następujące 
zagadnienia: 
-  zasady BHP i ppoż., 
-  rodzaje odpadów (papier, aluminium, surowce z tworzyw sztucznych, szkło, metale 
kolorowe i niekolorowe, odpady niebezpieczne, inne odpady) 
-  identyfikacja i eliminacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów, w tym 
niebezpiecznych, 
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-  zasady sortowania odpadów, 
-  możliwość ponownego użycia odpadów, 
-  utylizacja odpadów nienadających się do ponownego użycia, 
- umiejętność posługiwania się urządzeniami i maszynami ułatwiającymi sortowanie 
odpadów 

Ponad wyżej wymienione zagadnienia dopuszczalne jest uzupełnianie i wzbogacanie programu o 
zagadnienia związane tematycznie ze szkoleniem. 

 
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie 
 
Wymagania dotyczące kwalifikacji/umiejętności: 
 

• wykształcenie wyższe i/lub certyfikaty umożliwiające przeprowadzenie kursu, 

• minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń  

• umiejętność prowadzenia zajęć / przekazywania wiedzy. 

 
 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT  
 

1. Termin składnia ofert: do dnia 14.07.2017 r. 
2. Propozycję cenową należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Oferta powinna 

zawierać cenę w złotych brutto.  
3. Załącznik nr 1 wraz z CV należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście, przesłać 

pocztą na adres Zamawiającego, faksem na nr 62 736 10 27 lub drogą elektroniczną na 
adres: e.malolepsza@euro.ctiw.pl  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi Oferentami. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt:  
 
Ewelina Górna – Małolepsza  
tel.  516 078 731, 62 736 10 27  
adres e-mail: e.malolepsza@euro.ctiw.pl 

mailto:e.malolepsza@euro.ctiw.pl

