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Aktualizacja zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia 
 
ZAMAWIAJĄCY 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 
Al. Piastów 42, 71-065 Szczecin 
 
Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: 
Elżbieta Huzar – kierownik projektu, tel. 91 449 4741, 91 449 4512,  
Małgorzata Dzięcioł – koordynator projektu, tel. 91 449 4537, 91 449 4512, malgorzata.dzieciol@zut.edu.pl 
 

 
W związku z pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia „Pierwszy 

krok do kariery” z dnia 24.09.2015 r. Zamawiający oświadcza, że: 
 
1) Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie i przekazanie materiałów szkoleniowych w wersji 
elektronicznej. Wykonawca nie jest zobowiązany do organizowania napojów i poczęstunku podczas 
szkolenia. 
 
2) Po stronie Zamawiającego leży: 

- wydruk wybranych materiałów szkoleniowych, niezbędnych do pracy studentów (do 20 stron na osobę), 
przygotowanych i wskazanych przez Wykonawcę,  

- przygotowanie i wydruk zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu, 
- przygotowanie i wydruk ankiet ewaluacyjnych oraz opracowanie ich wyników. 

 
3) Szkolenie każdej grupy powinno być rozłożone na 2-4 dni, z uwzględnieniem dni powszednich oraz sobót, 
dostosowane do planów zajęć studentów poszczególnych kierunków (IV rok, Technologia chemiczna, 
Inżynieria chemiczna i procesowa, Ochrona środowiska), dostępnych na stronie internetowej: 
http://www.wtiich.zut.edu.pl/strona-studentow/plany-zajec/studia-stacjonarne-i-stopnia.html 
Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie opracowany po wyborze Wykonawcy. 
 
4) W programie szkolenia muszą być uwzględnione wszystkie treści określone w zapytaniu ofertowym. 
Wykonawca w ofercie określa program ramowy szkolenia z wymiarem godzin przeznaczonych na realizację 
poszczególnych treści. Czas poświęcony poszczególnym zagadnieniom może być podczas szkolenia 
nieznacznie zmieniony, po zdiagnozowaniu potrzeb grupy szkoleniowej. 
 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie informacje i dokumenty określone w zapytaniu ofertowym i być 
opatrzona datą, pieczątką i/lub podpisem. Dopuszcza się skany dokumentów przesłane drogą elektroniczną. 
Zamawiający nie narzuca wzoru formularzy do złożenia oferty. 
 
6) Oferty dostarczane drogą elektroniczną są zbierane w sposób ciągły do dnia 7 października, godz. 15.00, 
oferty dostarczone pocztą zostaną otwarte w dniu 7 października o godzinie 15.00. Wybór Wykonawcy 
nastąpi do dnia 9 października 2015 r. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe (zamówienie do 30 tys. Euro). 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Dzięcioł, tel. 91 449 4537, 91 449 4512. 

 
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne 
ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się 
z koniecznością zawarcia przez niego umowy, jak też zastrzega się unieważnienie niniejszego zapytania 
ofertowego bez wyboru wykonawcy. 
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