
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 29728-2015 z dnia 2015-02-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Przedmiotem zamówienia jest: Wybór wykładowców do przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu PWP Polak Węgier

dwa bratanki - adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym

w Lublinie...

Termin składania ofert: 2015-02-18

Lublin: Wybór wykładowców do przeprowadzenia szkole nia w ramach

projektu PWP Polak W ęgier dwa bratanki - adaptacja rozwi ązań

węgierskich w kształceniu kadr bran ży turystycznej w Uniwersytecie

Przyrodniczym w Lublinie realizowanych przez Uniwer sytet Przyrodniczy

w Lublinie, z podziałem na 3 cz ęści.

Numer ogłoszenia: 57654 - 2015; data zamieszczenia:  16.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia

w BZP: 29728 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie,

tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wybór wykładowców do przeprowadzenia szkolenia w

ramach projektu PWP Polak Węgier dwa bratanki - adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr branży

turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w

Lublinie, z podziałem na 3 części..

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest: Wybór wykładowców do

przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu PWP Polak Węgier dwa bratanki - adaptacja rozwiązań

węgierskich w kształceniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie realizowanych

przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, z podziałem na 3 części: część 1 - wykładowca do prowadzenia

szkolenia z zakresu Organizacja imprez turystycznych w praktyce dla studentów Turystyki i Rekreacji, część 2 -

wykładowca do prowadzenia szkolenia z zakresu Organizacja imprez turystycznych w praktyce dla studentów

Turystyki i Rekreacji, część 3 - wykładowca do prowadzenia szkolenia w języku angielskim w zakresie
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Wychowanie przez turystykę i promocja zdrowego stylu życia młodych ludzi dla nauczycieli i osób pracujących

lub chcących pracować z dziećmi i młodzieżą. Część 1: Przetarg na szkolenie z zakresu Organizacja imprez

turystycznych w praktyce w wymiarze min. 20 godz. lekcyjnych x 3 grupy, dla studentów Turystyki i Rekreacji,

zawierające min. następujące treści szkoleniowe, zgodne z programem merytorycznym: - Zasady organizacji

imprez turystycznych - 16 godz. x 3 grupy ćwiczeniowe, - Organizacji festynu turystycznego Polak Węgier dwa

bratanki w praktyce - 4 godz. x 3 grupy ćwiczeniowe, 1) Osoba zgłaszająca się do przetargu musi: - prowadzić

badania naukowe z zakresu rekreacji ruchowej, - posiadać tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej, - musi

posiadać co najmniej 2 letni staż pracy jako nauczyciel, - posiadać uprawnienia pedagogiczne, - posiadać

doświadczenie w organizacji imprez turystyczno-sportowych 2) Przygotować materiały dydaktyczne dla

słuchaczy, które będą przekazane słuchaczom w formie elektronicznej. Szkolenie odbędzie się w budynkach

Uniwersytetu Przyrodniczego w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 roku. Wynagrodzenie będzie

wypłacone na podstawie umowy zlecenia. Harmonogram z opisem przedmiotu zajęć będzie dostarczony

wykonawcy po podpisaniu umowy. Część 2 Przetarg na szkolenie z zakresu Organizacja imprez turystycznych w

praktyce w wymiarze min. 20 godz. lekcyjnych x 3 grupy, dla studentów Turystyki i Rekreacji, zawierające min.

następujące treści szkoleniowe, zgodne z programem merytorycznym: - Praktyczne aspektu organizacji imprez

turystycznych - 16 godz. x 3 grupy ćwiczeniowe, - Organizacji festynu turystycznego Polak Węgier dwa bratanki

w praktyce - 4 godz. x 3 grupy ćwiczeniowe, 1) Osoba zgłaszająca się do przetargu musi: - posiadać

wykształcenie turystyczne (minimum na poziomie studium magisterskich) - musi posiadać co najmniej 5 letni

staż pracy jako nauczyciel, - posiadać uprawnienia pedagogiczne, - posiadać min 2-letnie doświadczenie w

pracy z dziećmi 2) Przygotować materiały dydaktyczne dla słuchaczy, które będą przekazane słuchaczom w

formie elektronicznej. Szkolenie odbędzie się w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w terminie: od dnia

podpisania umowy do 30.06.2015 roku. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie umowy zlecenia.

Harmonogram z opisem przedmiotu zajęć będzie dostarczony wykonawcy po podpisaniu umowy. Część 3

Przetarg na wykładowców do prowadzenia szkolenia w języku angielskim z zakresu Wychowanie przez turystykę

i promocja zdrowego stylu życia młodych ludzi, dla nauczycieli i osób pracujących lub chcących pracować z

dziećmi i młodzieżą; zawierające min. następujące moduły szkoleniowe, zgodne z programem merytorycznym: -

Wychowanie fizyczne a rozwój młodego człowieka - 20 godz. x 1 grupa wykładowa , 1) Osoba zgłaszająca się

do prowadzenia modułów Zdrowy styl życia młodzieży i Wychowanie fizyczne a rozwój młodego człowieka, musi:

- posiadać tytuł mgr filologii angielskiej - musi podsiadać co najmniej 1 roczny staż pracy jako nauczyciel języka

angielskiego, - posiadać uprawnienia pedagogiczne. 2) Przygotować materiały dydaktyczne w języku angielskim

dla słuchaczy, które będą przekazane słuchaczom w formie elektronicznej. Szkolenie odbędzie się w budynkach

Uniwersytetu Przyrodniczego w terminie: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 roku. Wynagrodzenie będzie

wypłacone na podstawie umowy zlecenia. Harmonogram z opisem przedmiotu zajęć będzie dostarczony

wykonawcy po podpisaniu umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 80.40.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
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Część NR: 1   

Nazwa:  wykładowca do prowadzenia szkolenia z zakresu Organizacja imprez turystycznych w praktyce dla

studentów Turystyki i Rekreacji

Część NR: 2   

Nazwa:  wykładowca do prowadzenia szkolenia z zakresu Organizacja imprez turystycznych w praktyce dla

studentów Turystyki i Rekreacji

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak,

projekt/program: PWP Polak Węgier dwa bratanki -adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr

branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie realizowany jest przez Uniwersytet

Przyrodniczy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

nauka,Działanie 4.1. wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  03.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Andrzej Soroka, ul. Adamki 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 6600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  4800,00

Oferta z najni ższą ceną: 4800,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 4800,00

Waluta:  PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  03.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Małgorzata Parafiniuk, ul. Reymonta 13c, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 6600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  6600,00

Oferta z najni ższą ceną: 6600,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 6600,00
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Część NR: 3   

Nazwa:  wykładowca do prowadzenia szkolenia w języku angielskim w zakresie Wychowanie przez turystykę i

promocja zdrowego stylu życia młodych ludzi dla nauczycieli i osób pracujących lub chcących pracować z

dziećmi i młodzieżą

Waluta:  PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  03.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Paulina Chudyga, ul. Magdaleny Brzeskiej 5/111, 20-640 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 4000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  4000,00

Oferta z najni ższą ceną: 3800,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 4000,00

Waluta:  PLN.
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