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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY  

UL. DŁUGA 34, 85-034 BYDGOSZCZ 

 

TRYB ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodną z interpretacją 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 15 marca 2011 r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie nauczyciela/doradcy zawodowego (Wykonawcy) do 

pełnienia funkcji Lokalnego Opiekuna Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w projekcie „STARTER – 

MŁODZI W BIZNESIE”. 

 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zrekrutowania min. 15 członków 

Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, organizowania i prowadzenia cyklicznych spotkao Klubu, w 

wymiarze 4 spotkao w miesiącu nauki szkolnej oraz współpracy przy organizacji działao mających na 

celu wdrożenie w ramach pracy Klubu Programu  promującego postawy przedsiębiorcze i wspierające 

rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych (5 szkoleo oraz 2 seminariów 

informacyjnych). W ramach każdego działania Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia 

odpowiedniej dokumentacji projektu oraz współpracy z Zamawiającym w celu działao ewaluacyjnych.  

 

Spotkania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości odbywad się będą w siedzibie szkoły będącej 

jednoczenie siedzibą Klubu.  

 

ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Wykonawca nadzoruje przy współpracy z Zamawiającym realizację Programu pracy Szkolnego Klubu 

Przedsiębiorczości, poprzez który rozumie się: 

a. cotygodniowe spotkania SzKP, w wymiarze 2 godz. lekcyjne każde, odbywające się w 

okresie od września 2011 do czerwca 2012 r. 

b. cykl 5 szkoleo, organizowanych w ramach spotkao Klubu, obejmujący następujące 

zagadnienia: Wyznaczanie celów i kreatywnośd, Zakładanie i prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej w krajach EU, Skuteczna sprzedaż i marketing, 

Profesjonalny biznes plan, Zarządzanie finansami i rachunkowośd przedsiębiorstw; 

c. dwa spotkania informacyjne z możliwością szerokiego udziału społeczności szkolnej 

tj. uczniów niebędących członkami SzKP oraz kadry pedagogicznej, poświęcone 

tematyce: Kobieta na rynku pracy oraz Możliwości pozyskania środków zewnętrznych 

na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej; 

d. indywidualny mentoring w zakresie budowania kariery biznesowej, w wymiarze 5 h 

dla każdego członka SzKP. 
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Wykonawca odpowiada za organizację i prowadzenie cotygodniowych spotkao Klubu, bieżące 

nadzorowanie jego pracy oraz uzupełnianie dokumentacji projektowej. Ponadto przewiduje się 

zaangażowanie Wykonawcy w działania upowszechniające założenia Projektu. Na wykonanie 

powyższych czynności przewidziano 20 h pracy w miesiącu. 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Oferty można składad do 29 sierpnia 2011 r. do godz. 1200 osobiście w gabinecie dyrekcji szkoły, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail szkoły/Zamawiającego) lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Oferty złożone po upływie powyższego terminu 

nie będą rozpatrywane. Dyrekcja zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania złożonych ofert. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca realizowad będzie zamówienie w roku szkolnym 2011/2012 r.  

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM  

 

Wykonawcą zamówienia może byd osoba fizyczna, będąca doradcą zawodowym lub nauczycielem 

prowadzącym zajęcia w szkole stanowiącej siedzibę Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, spełniająca 

ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dołączenie do oferty 

CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY 

W procedurze wyboru Opiekuna Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości przyjęto dwustopniowe kryteria, 

o następującym kształcie:  

A. KRYTERIA OBLIGATORYJNE 

Lokalnym Opiekunem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości może zostad: 

1. Doradca zawodowy lub nauczyciel zatrudniony w szkole będącej siedzibą SzKP.  

2. Doradca zawodowy lub nauczyciel prowadzący zajęcia w zakresie przedmiotów zawodowych 
lub nauczyciel posiadający wcześniejsze doświadczenie we współpracy z młodzieżą w ramach 
kół zainteresowao lub realizacji projektów unijnych lub nauczyciel posiadający wykształcenie 
ekonomiczne.  

3. Doradca zawodowy lub nauczyciel posiadający autoryzację dyrekcji szkoły poświadczoną w 
formie pisemnej (załącznik nr 2). 

4. Doradca zawodowy lub nauczyciel posiadający minimum dwuletnie doświadczenie 

zawodowe w momencie składania oferty.  
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B. KRYTERIA PUNKTOWANE 

1. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

2. Długośd stażu pracy. 

 
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA POWYŻSZYCH WARUNKÓW ORAZ 

ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA 

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria obligatoryjne. O wyborze 
najlepszej oferty decydowad będzie liczba uzyskanych punktów. Weryfikacji spełnienia kryteriów i 
przyznania punktów dokonuje Zamawiający. Do pełnienia funkcji Lokalnego Opiekuna Szkolnego 
Klubu Przedsiębiorczości wybrany zostanie doradca zawodowy lub nauczyciel, którego oferta uzyska 
najwięcej punktów spośród ofert złożonych w danej szkole.  

W ramach oferty możliwe jest uzyskanie maksymalnie 30 punktów zgodnie z poniższą specyfikacją: 

KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWDOWE 

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE PUNKTACJA 

1 W przypadku gdy Oferent jest nauczycielem przedmiotów zawodowych 5 pkt 

2 W przypadku gdy Oferent jest doradcą zawodowym  5 pkt 

3 W przypadku gdy Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu kół 
tematycznych dla młodzieży lub doświadczenie w realizacji projektów 
współfinansowanych z Programu Kapitał Ludzki lub wykształcenie ekonomiczne 

5 pkt 

DŁUGOŚD STAŻU PRACY 

1 W przypadku gdy Oferent w momencie składania oferty posiada doświadczenie 
 zawodowe do 5 lat pracy 

5 pkt 

2 W przypadku gdy Oferent w momencie składania oferty posiada doświadczenie 
 zawodowe powyżej 5 lat pracy 

10 pkt 
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TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Zadania opisane, jako przedmiot zamówienia wykonywane będą w szkole będącej siedzibą Szkolnego 

Klubu Przedsiębiorczości. Zamówienie wykonywane będzie w roku szkolnym 2011/ 2012.Terminy 

spotkao Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości zostaną ustalone w odrębnym harmonogramie i podane 

do wiadomości Wykonawcy w terminie umożliwiającym należyte i terminowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 

 ofertę należy przygotowad w języku polskim zgodnie z formularzem oferty stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego  

 zgłoszenia oferty należy dokonad osobiście w gabinecie dyrekcji szkoły, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (e-mail szkoły/Zamawiającego) lub za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie do 29.08.2011 do godz. 12 00 

 oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane 

 dyrekcja zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania złożonych ofert 

 załącznik pobrad można u dyrekcji szkoły 

 

OSOBY ODPOWIEDZALNE ZA KONTAKT  

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są p. Ewa Chmara oraz p. Dominika 

Kacprzak – Opiekunowie Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości w dni robocze, w godz. 16.00-18.00, 

tel.: 52 322 67 20, e–mail: chmara@pte.bydgoszcz.pl oraz kacprzak@pte.bydgoszcz.pl  

 

 

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA  

 

Za prawidłowe wykonanie powierzonych zadao przewidziano wynagrodzenie w wysokości 700 zł 

brutto miesięcznie. Dokładną procedurę rozliczenia określad będzie oddzielna umowa zawarta z 

Lokalnym Opiekunem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości. 

 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

 

Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od zakooczenia postępowania. O miejscu i terminie 

podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
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