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22 października 2020 r. 

ROZEZNANIE RYNKU 
na stanowisko wykładowca / instruktor szkolenie ADR   

 

OSK JANUSZ MATEREK zaprasza do złożenia oferty na stanowisko wykładowca / 

instruktora szkolenie ADR  w ramach projektu „Nowy start – III edycja” nr 

RPLD.09.01.01-10-B017/19-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 

 

1. Przedmiot rozeznania rynku: 

Rozeznanie dotyczy stanowiska wykładowca / instruktor szkolenie ADR  zgodnie z poniższą 

specyfikacją: 

- liczba godzin indywidualnych do zrealizowania wykładowca szkolenie ADR  – 120 h;  

- liczba godzin indywidualnych do zrealizowania instruktora szkolenie ADR  – 12 h;  

- rodzaj umowy – umowa cywilno-prawna; 

 

Do obowiązków instruktora należeć będzie: 

- realizacja kursu teoretycznego i praktycznego w ramach szkolenia ADR wraz z 

prowadzeniem dokumentacji dotyczącej wykonywanego zadania tzw. „Kart zajęć” 

 

2. Wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia: 

- posiadanie stosownych uprawnień; 

- co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi 

zawodowo/poszukującymi pracy, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, stanowiącymi 

grupę docelową w projekcie; 

 

3. Termin realizacji : 10.2020 do 31.07.2021. 

 

4. Zasady składania ofert: 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym najpóźniej do 31 października 2020 
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r pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: OSK JANUSZ MATEREK, ul. POW 66, 98-200 

Sieradz 
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OFERTA 
na stanowisko wykładowca / instruktor szkolenie ADR   

 

Imię: ………………….……………………… 

Nazwisko: …………………………………… 

Adres: ……..………………………………… 

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku na stanowisko wykładowca / instruktor szkolenie ADR  

w ramach projektu „Nowy start – III edycja” nr RPLD.09.01.01-10-B017/19-00 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 -2020. 

 

Posiadane wykształcenie: 

Okres: Szkoła/Uczelnia: Uzyskany tytuł/dyplom: 

   

   

   

 

Posiadane doświadczenie w pracy: 

Okres: Stanowisko: Zakres obowiązków: 
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Oświadczam, że wskazane przeze mnie wykształcenie oraz doświadczenie jest zgodne z 

prawdą i spełniam wymogi określone w pkt. 2 zapytania.  

 

Niniejszym składam ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku na 

wykładowca / instruktor szkolenie ADR  w ramach projektu „Nowy start – III edycja”. 

Oferowana cena za godzinę wykładowca szkolenie ADR  : …………… PLN brutto. 

Oferowana cena za godzinę instruktor szkolenie ADR  : …………… PLN brutto. 

 

 

                                                              ……………………………………. 
Data i podpis oferenta 


