Projekt fininooniy o rnmnch Regioinlniego Progrnmu Operncyjiego Wojeoództon Pomornkiego in lnntn 2014-2020.
Nazwa Projektu

„Szkołn znoodoon nzkołą dobrego oyboru – podiienieiie jnkości edukncji o poindgiminzjnlniych
nzkołnch znoodooych o Słupnku”

Nr wniosku o dofnansowaniee

RPPM.03.03.01-22-0017/16

Onzncooniie onrtości znmóoieiin
Zespół Szkół Technicznych w Słupsku zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na
wykonanie zadania celem oszacowania wartości zamówienia następujących zadańe
1. Kurn oiznżu dla 30 uczniów ( 40 godz. każdy) 4 edycje zajęć (2019-2 kursy, 2020 -1
kurs, 2021-1 kurs).
2. Kurn nzycin frni i nrniżncji okieiiych dla 36 uczniów (70 godzin każdy) 5 edycji zajęć
(2019-2 kursy, 2020 -2 kursy, 2021-1 kurs).
3. Kurn rynuiku żurinlnooego dla 36 uczniów (20 godzin każdy) 5 edycji zajęć (2019-2
kursy, 2020 -2 kursy, 2021-1 kurs).
4. Kurn Auto CAD dla 64 uczniów (60 godzin każdy) 4 edycje zajęć (2019r.-2 kursy, 2020
-1 kurs, 2021-1 kurs).
5. Kurn J. ołonkiego znoodooego dla 4 uczniów (80 godzin) realizacja 2019 r.
6. Wyjnzdy do Polnitechiiki Konznlnińnkiej o celnu odbycin znjęć lnnborntoryjiych dla 64
uczniów 4 wyjazdy (2019-2 wyjazdy, 2020 -1 wyjazd, 2021-1 wyjazd).
7. Wyjnzdy do Polnitechiiki Łódzkiej o celnu odbycin znjęć lnnborntoryjiych dla 30
uczniów 4 wyjazdy (2019-2 wyjazdy, 2020 -1 wyjazd, 2021-1 wyjazd).
8. Kurn j. znoodooego nigielnnkiego dla 2 nauczycieli (60 godzin) realizacja 2019 r.
9. Projektooniie i oytonrzniie oyrobóo odzieżooych dla 14 osób (100 godzin) realizacja
2019r.

10. Projektooniie ogrodóo ornz nrniżncjn oiętrz dla 14 osób (150 godzin) realizacja
2019 r.
11. Szkolneiie UAVO VLOS (nzkolneiie in operntorn bezznłogooych ntntkóo
pooietrziych o znnięgu ozroku ornz z renlnizncję ująć z pooietrzn ornz z moitnżem)
– czas trwania 40 godzin, przez 6 osób.
Zajęcia powinny odbywać się po godzinnych dogodnych dla uczniów (po zajęciach
lekcyjnych) na terenie szkoły lub w innym miejscu dogodnym dla uczniów. Szkoła w ramach
realizacji zajęć udostępni bezpłatniee sale, sprzęt (o ile takim dysponuje. Wszelkie materiały
potrzebne do realizacji kursu zapewni realizator zajęć dla każdego uczestnika.
Z poważaniem
Tomasz Kadylak
Koordynator projektu

