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Tomaszów Maz., dnia 8.03.2017 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

w ramach procedury rozeznania rynku 

 

Przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. 
„Pielęgnacja ogrodów” dla 10 uczniów/uczennic technikum architektury krajobrazu 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  10 uczniów/uczennic technikum architektury krajobrazu 
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 30 godzin dydaktycznych zajęć, zarówno teoretycznych jak i praktycznych.  

Minimalny zakres tematyczny szkolenia Pielęgnacja ogrodów: 

Zakładamy ogród od czego zacząć 

 Porządki i przygotowanie terenu 

 Przygotowanie gleby 

 Sprzęt ogrodniczy 

 Zakładanie rabaty 

 Zakładanie kwietnika 

 Zakładanie oczka wodnego 

 Sadzenie i palikowanie drzew 

 Zakładanie trawnika z rolki i z siewu 

Pielęgnacja ogrodu w każdej porze roku 
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 Wiosna  

 

o Pierwsze porządku po zimie 

o Przycinanie krzewów, cięcie prześwietlające, cięcie odmładzające, formowanie 

żywopłotów. 

o Nowe nasadzenia- przygotowanie podłoża, nawożenie organiczne, nawożenie mineralne 

o Pielęgnacja roślin po sadzeniu, ściółkowanie, podpieranie roślin 

o Pielęgnacja trawnika 

 Lato  

 

o Cięcie kwiatów na suche bukiety, metody suszenia 

o Nawadnianie ogrodu 

 Jesień  

 

o Sadzenie roślin cebulowych 

o Przechowywanie roślin nie zimujących w gruncie 

o Przesadzanie drzew i krzewów 

o Przygotowanie roślin do zimy 

o Pielęgnacja zbiorników wodnych 

o Zabezpieczenie roślin przed zimą 

      

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, noclegów 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 formie papierowej, dodatkowo notatniki, długopisy.  

 

 

Zaświadczenia dla uczestników szkolenia zawierające dokładne terminy realizacji szkolenia, liczbę godzin 
oraz zakres tematyczny określone powyżej.  

Termin realizacji szkolenia to III-IV. 2017, w dniach do uzgodnienia z koordynatorem projektu. 



  
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0015/15 - Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 

 

     str. 3 
 

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, oferty należy złożyć do dnia 20.03.2017 na 
adres zsp8projekt@gmail.com lub w wersji papierowej na adres  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 

Ul. Nadrzeczna 17/25 

97-200 Tomaszów Maz. 

Oferta powinna ponadto zawierać referencje firmy oraz opis kwalifikacji prowadzących przedmiotowe 
szkolenie.  

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

Wybór oferty szkoleniowej dokonany zostanie do dnia 24.03.2017. O wyniku oferenci zostaną 
poinformowani drogą elektroniczną.  

Z poważaniem 
Wioletta Madej 

Szkolny Koordynator Projektu 
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