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Tomaszów Maz., dnia 30.08.2016 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

w ramach procedury rozeznania rynku 

 

Przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Rysunek 
techniczny” dla 10 uczniów/uczennic technikum budowlanego oraz 10 uczniów/uczennic technikum 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach projektu 
„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8” w ramach RPO WŁ 2014-2020, Działanie 11.3. Działanie 
XI.3 Kształcenie zawodowe. 

Zamawiający: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8  

Ul. Nadrzeczna 17/25 97-200 Tomaszów Maz 

Tel. 447245308 

Email: zsp8projekt@gmail.com 

 

Przedmiot zamówienia: 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 2 grup: 

-  10 uczniów/uczennic technikum budowlanego oraz  

- 10 uczniów/uczennic technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZSP nr 8  

 w ramach projektu  „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8” w ramach RPO WŁ 2014-2020, 
Działanie 11.3. Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe. Szkolenie ma obejmować 24 godziny zajęć/ 4h 
tygodniowo w jeden dzień dla jednej grupy.  

Minimalny zakres tematyczny szkolenia Rysunek techniczny: 

Pismo techniczne  

Rysunek techniczny i jego odmiany; 

Rzutowanie prostokątne; 

Prezentacja graficzna obiektów 3D; 

Wymiarowanie rysunku technicznego; 

Oznaczenia niedokładności postaci i wymiarów; 

Oznaczenia nierówności powierzchni przedmiotów na rysunkach; 
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Uproszczone przedstawienie typowych elementów maszyn, w tym:  

- jak połączyć: rozłącznych, nierozłącznych  

- wałów  

- uszczelnień  

- łożysk tocznych  

- kół i przekładni zębatych 

Zasady zarządzania dokumentacją rysunkową. 

 

Szkolenie obywać się będzie w szkole ZSP nr 8 ul. Nadrzeczna 17/25 97-200 Tomaszów Maz.  

Koszt szkolenia powinien uwzględniać m.in.: 

Koszty dojazdu oraz wyżywienia trenera/wykładowcy do miejsca szkolenia; 

Opracowanie oraz przeprowadzanie diagnozy wstępnej uczestników (np. w formie testu na wejście) oraz 
diagnozy na zakończenie ( np. w formie testu na wyjściu) szkolenia.  

Dodatkowe koszty przeprowadzenia i dokumentacji szkolenia m.in. drukowanie list obecności, testów na 
wejściu oraz na wyjściu dla uczestników szkolenia; 

Materiały dydaktyczne dla uczestników w zarówno w formie papierowej jak i rozszerzonej- elektronicznej 
z uwzględnieniem niezbędnych urządzeń (pendrive, tablety i.t.p), notatniki, długopisy itp. 

Dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia dla uczestników szkolenia zawierające dokładne terminy realizacji 
szkolenia, liczbę godzin oraz zakres tematyczny określone powyżej.  

Termin realizacji szkolenia to X – XI. 2016 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, oferty należy złożyć do dnia 10.09.2016 na 
adres zsp8projekt@gmail.com lub w wersji papierowej na adres  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 

Ul. Nadrzeczna 17/25 

97-200 Tomaszów Maz. 

W przypadku braku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o przesłanie informacji 
zwrotnej o braku zainteresowania. 

Wybór oferty szkoleniowej dokonany zostanie do dnia 05.10.2016 O wyniku oferenci zostaną 
poinformowani drogą elektroniczną.  

Z poważaniem 
Wioletta Madej 

Szkolny Koordynator Projektu 
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