OGŁOSZENIE nr 12/P z dn. 08.10.2014 r.
Biuro projektu ” Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących pracy w
sektorze HTR” realizowanego przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w ramach
Priorytetu VIII, Działania 8.1 PO KL i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje 3 Lektorów języka angielskiego do wykonania
zamówień w zakresie przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego branżowego dla słuchaczy
studiów podyplomowych „Nowoczesne usługi turystyczne” realizowanych przez Wydział Nauk
Geograficznych UŁ.
Szczegółowy opis zamówienia
1. Opis zadania: przeprowadzenie wykładów dla 1 grupy nauczycieli (ok. 15 osób) z języka
angielskiego branżowego w zakresie specjalności: turystyka, hotelarstwo, rekreacja.
2. Forma zajęć: lektorat
3. Liczba godzin: 20 h/1gr
4. Termin realizacji zadania: (semestr zimowy 14/15) – realizator zakłada możliwość
przeprowadzenia zajęć w dodatkowym terminie w ramach liczby godzin określonej powyżej
5. Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Nauk Geograficznych UŁ
6. Wykonawca zobowiązany jest do:




przygotowania programu zajęć oraz materiałów do zajęć;
potwierdzania listy obecności uczestników projektu.
prowadzenia dziennika zajęć.

Wymagania:
 Posiadanie wykształcenia wyższego oraz doświadczenia w prowadzeniu zajęć z języka
angielskiego branżowego dla studentów szkół wyższych min. 5 lat (warunek konieczny).
 doświadczenie w realizacji zajęć w ramach projektów unijnych
Kryterium wyboru: Cena 100%
Oferta powinna zawierać:
 CV
 Formularz rozeznania cenowego

Oferty prosimy kierować na adres Biura Projektu:
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ
ul. Kopcińskiego 31,
90-142 Łódź, tel. 42 635 46 74
z dopiskiem: ogłoszenie/Lektor
lub na adres mailowy: agnieszka.fryczak@uni.lodz.pl
Termin składania ofert: 15.10.2014 r.
Prosimy o wpisanie na formularzu wyceny przedmiotu, jakiego dotyczy składana oferta.
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami.

Prosimy o umieszczenie w przesłanych dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia
29.08.1997, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883

Formularz wyceny
…………………………………….
(miejsce i data)
………………………………………
…………………………………......
…………………………………...
(imię i nazwisko, adres korespondencyjny)

Wycena
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznania cenowego oferuję wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem zawartym w ogłoszeniu, informuję, że cena brutto - brutto za 1 godzinę
wykonania usługi prowadzenia zajęć z języka angielskiego branżowego oraz przygotowania programu
zajęć wyniesie: ……................... zł.
Załączniki (o ile są wymagane):
1.

…………………………….

2.

…………………………….

…..………………………………………………..
(własnoręczny podpis i/lub pieczęć)

