
 

 

 

Zarszyn, 23.02.2021r. 
Znak sprawy: SPZ/LOWE/1/2021 

 

Ogłoszenie - 

nabór instruktorów/firm szkoleniowych  

       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zarszynie, w związku z realizacją projektu grantowego pn. 

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – „Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku”, ogłasza 

nabór instruktorów/firm szkoleniowych. 

 

I. Podmiot Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa w Zarszynie,  

ul. Bieszczadzka 19 

38-530 Zarszyn 

 

II. Tytuł Projektu: 

        Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – „Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku”. 

  

III. Cele Projektu: 

Cel główny: rozwój oferty w zakresie edukacji osób dorosłych. Działania projektu skierowane 

są do mieszkańców całej Gminy Zarszyn oraz gmin sąsiednich, tj. Haczów, Besko, Sanok. 
 

Cel szczegółowy: wzrost  kompetencji  kluczowych 200 osób w wieku powyżej 18 roku życia.  

 

IV. Ogólny zakres zadań wykonywanych przez instruktorów: 

1. Przeprowadzenie zajęć/warsztatów dla mieszkańców Gminy Zarszyn i gmin sąsiednich: 
Haczów, Besko, Sanok w wieku pow. 18 roku życia z zakresu rozwoju kompetencji 
kluczowych.  

 

2. Katalog zajęć w odpowiedzi na rozpoznaną lukę kompetencyjną, ustaloną na podstawie 
„Diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w zakresie aktywności edukacyjnej oraz ocena 
potencjału LOWE w Gminie Zarszyn” planowanych na rok 2021: 

 

1) Warsztaty aranżowania ogrodów 

2) Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej w formie Warsztatów florystycznych 

3) Rozwijanie  kompetencji społecznych i obywatelskich w formie zajęć z zakresu 

kompetencji rodzicielskich 

4) Rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości: Warsztaty kulinarne 

5) Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w formie Warsztatów z dietetyki 

i promocji zdrowia 

6) Rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości w formie warsztatów rękodzieła 

7) Rozwijanie kompetencji informatycznych na podstawie warsztatów fotograficznych 



 

 

 

3. Podstawą dla prowadzenia szkoleń będą przygotowane przez instruktora, zatwierdzone 
prze koordynatora - program zajęć/warsztatów i materiały szkoleniowe.   

 

4. Prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych  
zajęć/warsztatów, tj. program, listy obecności, ankiet itp. 

 

V. Przewidywania forma zatrudnienia: 

Umowa zlecenie, zlecenie usługi firmie szkoleniowej. 
 

VI. Terminy i miejsce oraz liczba godzin zajęć, warsztatów: 

  Do uzgodnienia.  

 

VII. Wymogi formalne na kandydatów na instruktorów: 

  Doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, warsztatów w wymiarze minimum 20 godzin    
szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat. 

 

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Formę papierową oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, 

nazwiskiem/nazwą firmy*, adresem i numerem kontaktowym oraz dopiskiem: 

„Nabór na instruktora w ramach projektu LOWE - „Wiedza drogą do sukcesu w każdym 
wieku”,  

 

w terminie do 30.03.2021r. do godz. 13.00  

adres: Szkoła Podstawowa w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 19, 38-530 Zarszyn 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły:  www.spzarszyn.pl. 

 

IX. Opis kryteriów wyboru ofert: 

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja. Wymagania niezbędne określone w naborze 
ocenione będą jako spełnia/nie spełnia. 

2. Kryterium oceny ofert: 
- cena – 100%. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym, w niniejszym naborze i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza  

w oparciu o cenę. 

 

X. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: 

Anna Ćwiąkała - koordynator, tel. 608078886, e-mail: lowe.spzarszyn@gmail.pl 

 

 

XI. Źródło finansowania: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla 

uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o naborze: 

http://www.spzarszyn.pl/


 

 

1. Formularz oferty, 

2. Załącznik Nr 1 - oświadczenie o posiadanym doświadczeniu 

3. Załącznik Nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Koordynator Projektu – Anna Ćwiąkała 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Formularz oferty - 

nabór na instruktora w ramach projektu 

LOWE - „Wiedza drogą do sukcesu w każdym 

wieku” w Gminie Zarszyn 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
(wpisać numer i nazwę zajęć z pkt IV ogłoszenia) 

 
1. Imię (imiona) i nazwisko/nazwa firmy*:  

 

............................................................................................................................................... 

 

2. Adres do korespondencji: 

 

……………………………………….................................................................................. 

 

3. telefon: ……………………………. email: ……………..…………………………….. 

 

4. Wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia, kursy, studia podyplomowe itp.)/rodzaj 

prowadzonej działalności* 

............................................................................................................................. .......................... 

 
....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

5. Oferowana cena za przeprowadzenie 1 godziny zajęć/warsztatów* w projekcie: 

 

- cena brutto - …………………………….. 

 

 

.......................................................................... 
(podpis osoby składającej ofertę) 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić



 

 

 

Załącznik nr 2 
Imię i nazwisko/nazwa firmy*: 

 

.......................................................... 

 

adres do korespondencji: 

 

.......................................................... 

 

.......................................................... 

 

tel: ......................................................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, iż posiadam wymagane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub 
warsztatów w wymiarze 20 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat. 

 

 

 

 

............................................................. 

(podpis) 
 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić



 

 
 

Załącznik nr 3 
 

Imię i nazwisko 

 

...................................................... 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę 

Podstawową w Zarszynie dla potrzeb przeprowadzenia naboru na instruktora w ramach 
projektu LOWE - „Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: 
Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 3.1: Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych - zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r.  

Nr 119). 

 

 

 

 

 

 

 
.................................................. 

(miejscowość, data, podpis) 

 

 


