UKW/DZP-281-U-180/2020

Załącznik nr 8
FORMULARZ CENOWY
Część nr 1
Wartość brutto Ilość godzin
za godzinę

L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów pomysłu
projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza z zakresu kierunków
pedagogicznych objętych projektem,
w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 8 studentek/studentów.
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy,
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021
Ilość osób w grupie: 8

1

3

4

Wartość brutto
ogółem
5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie
województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z kierunków
pedagogicznych objętych projektem
Miejsce realizacji –siedziba wykonawcy
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 8 osób
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy zostaną zapoznani z profilem działalności przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze
szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych
projektem. Oferent przygotuje zadanie problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
1. przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy studentów;
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w formie
prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun wizyty studyjnej przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy firmy. Grupa
będzie miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia pracodawcy także
analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

16

Wartość ogółem:

………………………………., dnia ………………. 2021 r.
……….………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
str. 1

UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 2
L.
p.
1

1

Przedmiot zamówienia

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów pomysłu
projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza z zakresu kierunków
pedagogicznych objętych projektem,
w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 8 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy,
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021
Ilość osób w grupie: 8

Wartość brutto Ilość godzin
za godzinę
3
4

Wartość brutto
ogółem
5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie
województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z kierunków
pedagogicznych objętych projektem
Miejsce realizacji –siedziba wykonawcy
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 8 osób
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy zostaną zapoznani z profilem działalności przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze
szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych
projektem. Oferent przygotuje zadanie problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
2. przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy studentów;
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w formie
prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun wizyty studyjnej przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy firmy. Grupa
będzie miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia pracodawcy także
analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

16

Wartość ogółem:

………………………………., dnia ………………. 2021 r.
………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
str. 2

UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 3
L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza z zakresu
kierunków pedagogicznych objętych projektem,
w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 8 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy,
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021
Ilość osób w grupie: 8

1

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin
4

Wartość brutto ogółem
5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie
województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z
kierunków pedagogicznych objętych projektem
Miejsce realizacji –siedziba wykonawcy
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 8 osób
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W
trakcie
wizyty
studyjnej
uczestnicy
zostaną
zapoznani
z
profilem
działalności
przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje
zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych projektem. Oferent przygotuje zadanie
problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
3. przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy studentów;
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w
formie prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun wizyty studyjnej przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy
firmy. Grupa będzie miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia pracodawcy
także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

16

Wartość ogółem:
………………………………., dnia ………………. 2021 r.
….………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
str. 3

UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 4
L.p
.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza z zakresu
kierunków pedagogicznych objętych projektem,
w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 8 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy,
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021
Ilość osób w grupie: 8

1

2

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie
województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z kierunków
pedagogicznych objętych projektem
Miejsce realizacji –siedziba wykonawcy
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 8 osób
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.
W
trakcie
wizyty
studyjnej
uczestnicy
zostaną
zapoznani
z
profilem
działalności
przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje zastosowanie
wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych projektem. Oferent przygotuje zadanie problemowe dla członków
studenckiej grupy projektowej.
4. przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy studentów;
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w formie
prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun wizyty studyjnej przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy firmy.
Grupa będzie miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia pracodawcy
także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
Wartość ogółem:

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin

Wartość brutto
ogółem

4

5

20

16

………………………………., dnia ………………. 2021 r.
……….………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
str. 4

UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 5
L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza z zakresu
pedagogiki wczesnoszkolnej objętych projektem,
w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 9 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy,
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021
Ilość osób w grupie: 9

1

2

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie
województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z
pedagogiki wczesnoszkolnej (edukacja obywatelska)objętych projektem
Miejsce realizacji –siedziba wykonawcy
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 9 osób
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.
W
trakcie
wizyty
studyjnej
uczestnicy
zostaną
zapoznani
z
profilem
działalności
przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje
zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych projektem. Oferent przygotuje zadanie
problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
1. przestrzeganie i kontrolowanie czasu pracy studentów;
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w
formie prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun wizyty studyjnej przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy
firmy. Grupa będzie miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia pracodawcy
także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
Wartość ogółem:

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin

Wartość brutto
ogółem

4

5

20

16

………………………………., dnia ………………. 2021 r.
….………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
str. 5

UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 6
L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza z zakresu
pedagogiki wczesnoszkolnej ,
w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 7 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy,
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021
Ilość osób w grupie: 7

1

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin
4

Wartość brutto ogółem
5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie
województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z kierunku
pedagogiki wczesnoszkolnej objetej projektem
Miejsce realizacji –siedziba wykonawcy
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 7 osób
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W
trakcie
wizyty
studyjnej
uczestnicy
zostaną
zapoznani
z
profilem
działalności
przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje
zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych projektem. Oferent przygotuje zadanie
problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w
formie prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun wizyty studyjnej przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy
firmy. Grupa będzie miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia pracodawcy
także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

16

Wartość ogółem:

………………………………., dnia ………………. 2021 r.
…….………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
str. 6

UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 7
L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza z zakresu
pedagogiki wczesnoszkolnej ,
w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 7 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy,
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021
Ilość osób w grupie 7

1

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin

Wartość brutto
ogółem

4

5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie
województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z kierunku
pedagogiki wczesnoszkolnej objetej projektem
Miejsce realizacji –siedziba wykonawcy
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 7 osób
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W
trakcie
wizyty
studyjnej
uczestnicy
zostaną
zapoznani
z
profilem
działalności
przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje
zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych projektem. Oferent przygotuje zadanie
problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w
formie prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun wizyty studyjnej przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy
firmy. Grupa będzie miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia pracodawcy
także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

16

Wartość ogółem:

………………………………., dnia ………………. 2021 r.
…….………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
str. 7

UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 8
L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza z zakresu
pedagogiki wczesnoszkolnej ,
w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 8 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy,
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021
Liczba osób w grupie 8

1

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin
4

Wartość brutto ogółem
5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie
województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z kierunku
pedagogiki wczesnoszkolnej objetej projektem
Miejsce realizacji –siedziba wykonawcy
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 8 osób
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W
trakcie
wizyty
studyjnej
uczestnicy
zostaną
zapoznani
z
profilem
działalności
przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje
zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych projektem. Oferent przygotuje zadanie
problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w
formie prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun wizyty studyjnej przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy
firmy. Grupa będzie miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia pracodawcy
także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

16

Wartość ogółem:
………………………………., dnia ………………. 2021 r.
…….………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

str. 8

UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 9
L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza z zakresu
pedagogiki wczesnoszkolnej ,
w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 9 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy,
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021
Liczba osób w grupie 9

1

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin

Wartość brutto
ogółem

4

5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie
województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z kierunku
pedagogiki wczesnoszkolnej objetej projektem
Miejsce realizacji –siedziba wykonawcy
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 9 osób
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy zostaną zapoznani z profilem działalności przedsiębiorstwa ze szczególnym
uwzględnieniem działów, w których znajduje zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych
projektem. Oferent przygotuje zadanie problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w
formie prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun wizyty studyjnej przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy
firmy. Grupa będzie miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia pracodawcy
także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

16

Wartość ogółem:

………………………………., dnia ………………. 2021 r.
…….………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

str. 9

UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 10
L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza z zakresu
pedagogiki wczesnoszkolnej ,
w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 9 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy,
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021
Liczba osób w grupie 9

1

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin

Wartość brutto
ogółem

4

5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie
województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z kierunku
pedagogiki wczesnoszkolnej objętej projektem
Miejsce realizacji –siedziba wykonawcy
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 9 osób
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W
trakcie
wizyty
studyjnej
uczestnicy
zostaną
zapoznani
z
profilem
działalności
przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje
zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych projektem. Oferent przygotuje zadanie
problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w
formie prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun wizyty studyjnej przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy
firmy. Grupa będzie miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia pracodawcy
także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

16

Wartość ogółem:

………………………………., dnia ………………. 2021 r.
…….………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

str. 10

UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 11
L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza z zakresu
pedagogiki wczesnoszkolnej ,
w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 9 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy,
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021
Liczba osób w grupie 8

1

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin
4

Wartość brutto ogółem
5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie
województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z kierunku
pedagogiki wczesnoszkolnej objętej projektem
Miejsce realizacji –siedziba wykonawcy
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 9 osób
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W
trakcie
wizyty
studyjnej
uczestnicy
zostaną
zapoznani
z
profilem
działalności
przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje
zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych projektem. Oferent przygotuje zadanie
problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w
formie prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun wizyty studyjnej przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy
firmy. Grupa będzie miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia pracodawcy
także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

16

Wartość ogółem:

………………………………., dnia ………………. 2021 r.
…….………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

str. 11

UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 12
L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza z zakresu
pedagogiki wczesnoszkolnej w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 8 studentek/studentów. Średnio 4
h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021
Liczba osób w grupie 8

1

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin

Wartość brutto
ogółem

4

5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie
województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z
pedagogiki wczesnoszkolnej
Miejsce realizacji – siedziba wykonawcy,
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 8 osób = zespół projektowy
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W
trakcie
wizyty
studyjnej
uczestnicy
zostaną
zapoznani
z
profilem
działalności
przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje
zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych projektem. Oferent przygotuje zadanie
problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w
formie prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun wizyty studyjnej przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy
firmy. Grupa będzie miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia pracodawcy
także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

16

Wartość ogółem:

………………………………., dnia ………………. 2021 r.
……….………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
str. 12

UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 13
L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza z zakresu
ekonomii w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 6 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021
Liczba osób w grupie 6

1

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin

Wartość brutto
ogółem

4

5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie
województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z
ekonomii
Miejsce realizacji – siedziba wykonawcy,
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 6 osób = zespół projektowy
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W
trakcie
wizyty
studyjnej
uczestnicy
zostaną
zapoznani
z
profilem
działalności
przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje
zastosowanie wiedza z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych projektem. Oferent przygotuje zadanie
problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w
formie prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun wizyty studyjnej przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy
firmy. Grupa będzie miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia pracodawcy
także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

16

Wartość ogółem:

………………………………., dnia ………………. 2021 r.
……….………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
str. 13

UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 14
L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza z zakresu
administarcji w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 8 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021

1

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin

Wartość brutto
ogółem

4

5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na terenie
województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z
administarcji
Miejsce realizacji – siedziba wykonawcy,
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 8 osób = zespół projektowy
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W
trakcie
wizyty
studyjnej
uczestnicy
zostaną
zapoznani
z
profilem
działalności
przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje
zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych projektem. Oferent przygotuje zadanie
problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w
formie prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun wizyty studyjnej przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy
firmy. Grupa będzie miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia pracodawcy
także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

16

Wartość ogółem:

………………………………., dnia ………………. 2021 r.
……….………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

str. 14

UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 15
L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego” w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza dot. kierunku
administarcji
w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 6 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021

1

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin

Wartość brutto
ogółem

4

5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na
terenie województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z
kierunku administarcji
Miejsce realizacji – siedziba wykonawcy,
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 6 osób = zespół projektowy
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W
trakcie
wizyty
studyjnej
uczestnicy
zostaną
zapoznani
z
profilem
działalności
przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje
zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych projektem. Oferent przygotuje zadanie
problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w
formie prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy firmy. Grupa będzie
miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia
pracodawcy także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
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Wartość ogółem:
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UKW/DZP-281-U-180/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 16
L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego ”w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza dot. kierunku
ekonomii
w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 5 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021

1

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin

Wartość brutto
ogółem

4

5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na
terenie województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z
kierunku ekonomii
Miejsce realizacji – siedziba wykonawcy,
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 5 osób = zespół projektowy
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W
trakcie
wizyty
studyjnej
uczestnicy
zostaną
zapoznani
z
profilem
działalności
przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje
zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych projektem. Oferent przygotuje zadanie
problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w
formie prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy firmy. Grupa będzie
miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia
pracodawcy także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
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UKW/DZP-281-U-8/2020

FORMULARZ CENOWY
Część nr 17
L.
p.

Przedmiot zamówienia

1

2
A) Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów
pomysłu projektowego ”w obszarach/dziedzinach w których znajduje zastosowanie wiedza dot. kierunku
ekonomii
w wymiarze 20 godzin na zespół liczący do 7 studentek/studentów. Średnio 4 h w tygodniu
Miejsce realizacji – pomieszczenia UKW i siedziba wykonawcy
Termin: realizacji od dnia zawarcia umowy do 30.06.2020

1

Wartość
brutto za
godzinę
3

Ilość godzin

Wartość brutto
ogółem

4

5

20

B) Zorganizowanie i przeprowadzenie we współpracy z ekspertem UKW 2 dniowej wizyty studyjnej na
terenie województwa Kujawsko Pomorskiego dla studentów uczestniczących w zespołach projektowych z
kierunku ekonomii
Miejsce realizacji – siedziba wykonawcy,
Termin: na zakończenie zajęć w zespołach projektowych do 30.06.2021
Łącznie dla 7 osób = zespół projektowy
Czas trwania wizyty: min. 8 godzin/dzień Łącznie 16 godzin.

2

W
trakcie
wizyty
studyjnej
uczestnicy
zostaną
zapoznani
z
profilem
działalności
przedsiębiorstwa/instytucji/firmy/placówki ze szczególnym uwzględnieniem działów, w których znajduje
zastosowanie wiedzy z zakresu kierunków pedagogicznych, objętych projektem. Oferent przygotuje zadanie
problemowe dla członków studenckiej grupy projektowej.
Potrzeba: poznanie specyfiki pracy w danej branży przy jednoczesnym wzmocnieniu kompetencji studentów.
I dzień (8h zegarowych)
Każda grupa zaprezentuje przed pracownikami firmy projekt przygotowany w ramach zadań projektowych (np. w
formie prezentacji). Zostanie on oceniony przez pracowników, studenci będą na bieżąco odpowiadać na pytania.
II dzień (8h zegarowych)
Zajęcia warsztatowe: opiekun przeprowadzi warsztaty ze studentami i przybliży specyfikę pracy firmy. Grupa będzie
miała za zadanie rozwiązać konkretny problem, wykorzystując umiejętności nabyte w projekcie.
Pracodawca dokona weryfikacji rozwiązań zaproponowanych przez studentów.
Studenci wzmocnią kompetencje zawodowe i komunikacyjne, a poprzez zapoznanie się z pkt widzenia
pracodawcy także analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
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