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OGŁOSZENIE nr 26/Recenzja pracy dyplomowej z dn. 03.07.2015 r.  

Zamówienie o wartości przekraczającej 10 000,00 złotych brutto do równowartości w złotych 

kwoty 30 000,00 netto (bez podatku VAT) 

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 wykładowcy akademickiego. 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 przygotowanie recenzji prac dyplomowych oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego z 

zakresu Turystyki dla grupy 23 uczestników studiów podyplomowych „Nowoczesne usługi 

turystyczne”. 

 Termin realizacji zamówienia: 16.07.2015 – 15.09.2015 

 Tematyka prac dyplomowych: 

1. Podziemna trasa „Groty Nagórzyckie” jako nowa atrakcja turystyczna powiatu 

tomaszowskiego 

2. Dziedzictwo kulturowe ludności niemieckiej jako atrakcja turystyczna Pabianic 

3. Atrakcyjność turystyczna zespołu klasztornego księży Salezjanów w Lutomiersku 

4. Zrewitalizowany Park im. Juliusza Słowackiego jako atrakcja turystyczna Pabianic 

5. Potencjał turystyczny gminy Brójce 

6. Potencjał turystyczny gminy Białaczów 

7. Se-ma-for Muzeum Animacji jako produkt turystyczny 

8. Atrakcyjność turystyczna gminy Sulmierzyce 

9. Atrakcyjność turystyczna gminy Dalików 

10. Walory turystyczne doliny Neru na odcinku od Konstantynowa Łódzkiego do Poddębic. 

11. Śladami Juliana Tuwima – miejski szlak turystyczny jako atrakcja turystyczna Łodzi. 

12. Miasto Tkaczy jako nowa atrakcja turystyczna Zgierza 

13. Powstanie i działalność Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonosze przy PTTK w 

Jeleniej Górze w Bukowcu w gminie Mysłakowice 

14. Atrakcyjność turystyczna gminy Susiec 

15. Waloryzacja turystyczna odcinka górnego Głównego szlaku Beskidzkiego na terenie BPN 

16. Muzeum Miasta Pabianic jako atrakcja turystyczna 

17. Agroturystyka w powiecie bełchatowskim 
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18. Turystyka religijna na przykładzie Pustelni Ducha Świętego w Czatachowie w gminie Żarki 

19. „Lawendowka” jako nowa atrakcja turystyczna wsi Ossy 

20. Zamek Moszna jako atrakcja turystyczna 

 Zobowiązania Wykonawcy: 

1. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia recenzji prac w formie papierowej wg. kryteriów 

dotyczących procedury obrony prac dyplomowych, obowiązujących na Uniwersytecie 

Łódzkim, najpóźniej do dnia egzaminu dyplomowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego wg terminów 

określonych przez Realizatora Projektu 

 Zobowiązania Zamawiającego: 

1. Realizator projektu przedstawi wersję papierową prac w terminie minimum 5 dni od 

planowanego terminu egzaminu dyplomowego. Realizator Projektu przedstawi wykonawcy 

terminy egzaminów dyplomowych do dnia 16.07.2015. 

2. Realizator projektu wypłaci Wykładowcy wynagrodzenie w ramach umowy cywilno-prawnej 

na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę rachunku w terminie do 60 dni od daty 

otrzymania rachunku. 

II. Wymagania oraz kryteria wyboru oferty: 

1. Wymagania wobec wykonawcy: 

 posiadanie wykształcenia wyższego i doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych                

w szkole wyższej na kierunkach turystycznych - min. 5 lat (warunek konieczny) 

 posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora i dorobku naukowego w zakresie turystyki 

(warunek konieczny) 

 posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w recenzowaniu prac licencjackich i/lub 

magisterskich i/lub podyplomowych (warunek konieczny) 

 doświadczenie w realizacji projektów unijnych.  

2. Kryterium wyboru: najniższa cena – 100% 

III. Oferta powinna zawierać: 

 CV 

 Formularz rozeznania cenowego załączony do ogłoszenia (Załącznik 1) 



 

 

 

 
 

 
  

Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli 
poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR 

Biuro Projektu: Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, 
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego31, pokój 204F 

www.turyzm.edu.pl/projekt_htr.php 

 Akceptację warunków umowy (Załącznik 2) 

IV. 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/26/Recenzja pracy dyplomowej 

lub na adres mailowy: agnieszka.fryczak@uni.lodz.pl 

V. Termin składania ofert: 15.07.2015 r. do godz. 12.00 

 

Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość kontaktu 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 
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Załącznik nr 1 

……………………………………. 

(miejsce i data) 

……………………………………… 

…………………………………...... 

…………………………………... 

(imię i nazwisko, adres korespondencyjny)    

  

Wycena  

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznania cenowego oferuję: 

 wykonanie recenzji prac dyplomowych z zakresu tematycznego:…………….……………… 

…………………………………………………………………………………….……………. 

……………………………………………………………………………………………………

zgodnie z opisem zawartym w ogłoszeniu, informuję, że cena brutto - brutto za przygotowanie 

1 recenzji pracy dyplomowej wyniesie: ………………………….. 

 przeprowadzenia egzaminu dyplomowego dla 1 osoby zgodnie z opisem zawartym                        

w ogłoszeniu, informuję, że cena brutto - brutto za wykonanie w/w zadania wyniesie: 

………………………….. 

Załączniki (o ile są wymagane): 

1. …………………………….   

2. …………………………….  

  

……………………………………………….. 

(własnoręczny podpis i/lub pieczęć) 
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Załącznik nr 2 

UMOWA o DZIEŁO nr ………………….. 

 

Zawarta w dniu ………..  pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim z siedzibą w Łodzi, ul. G. Narutowicza 

65, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez dr Andrzeja Stasiaka, Kierownika 

Projektu ” Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w 

sektorze HTR”  (POKL.08.01.02-10-028/14), realizowanego w ramach Działania 8.1. Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, a ………………………..  zamieszkałym w……………………………,  

PESEL -   ………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania osobiście dzieła o charakterze 

nieautorskim*/autorskim* w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 

dnia 4.02.1994 r. (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami), polegającego 

na: przygotowaniu 23 recenzji prac dyplomowych w wersji papierowej dla studentów studiów 

podyplomowych „Nowoczesne usługi turystyczne” z zakresu tematycznego : Turystyka  w/g 

stawki za 1 szt. ……….. złotych brutto.  

2. Zajęcia, o których mowa w pkt. 1 będą przeprowadzane na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ 

dla  Uczestników Projektu ” Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli 

poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR” (POKL.08.01.02-10-028/14), zgodnie z ustalonym 

harmonogramem zajęć, w okresie:16.07.2015 – 15.09.2015 

 

§ 2 

1. Odbioru dzieła w imieniu Zamawiającego dokona dr Andrzej Stasiak, Kierownik Projektu ” 

Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w 

sektorze HTR”  (POKL.08.01.02-10-028/14), realizowanego w ramach Działania 8.1. Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane 

dzieło określone w § 1 w wysokości  ………….. złotych brutto, słownie: ……………. złotych  

brutto. 

2. Stawkę ustalono na podstawie: budżet Projektu. 
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3. Z wynagrodzenia Zamawiający dokona potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wg  obowiązujących przepisów.  

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze pracy przez dr Andrzeja Stasiaka i przedłożeniu 

rachunku przez Wykonawcę. 

5. Wynagrodzenie jest finansowane w ramach projektu ” Przyszłość w turystyce – kompleksowe 

wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR” (POKL.08.01.02-10-028/14), 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

§ 4 

1. W przypadku nie wykonania dzieła Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w 

wysokości 20% wartości umownej dzieła. 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i 

innych ustaw szczególnych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa pod rygorem 

nieważności. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

§ 6. 

Umowę sporządzono w 3  jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

………………………………………         ………………………………                                              

       WYKONAWCA                                                            ZAMAWIAJĄCY 

 

Umowę zawarto zgodnie z ustawą  „Prawo zamówień publicznych” w trybie:  

Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro zgodnie z ustawą prawo zamówień 

publicznych (art. 4 pkt. 8). 

Zamówienie zrealizowane zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 83, z dn. 18.06.2015 r. 

Pozycja rejestru nr…………………………………..      

            

 

 

 

 

 

PODPIS i pieczątka dysponenta środków/ 

Zamawiającego 
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Załącznik nr 3 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG nr ………………… 

 

 

Zawarta w dniu …………………. r. pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim z siedzibą w Łodzi, ul. G. 

Narutowicza 65, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez dr Andrzeja Stasiaka, 

Kierownika Projektu ”Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących 

zatrudnienia w sektorze HTR”  (POKL.08.01.02-10-028/14), realizowanego w ramach Działania 8.1. 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a …………………………..  zamieszkałą w 

…………………….. PESEL - …………………., zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, o następującej 

treści: 

 

§ 1 

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wykonanie w siedzibie UŁ  w godzinach 

pozasłużbowych  następujących prac: przeprowadzenie egzaminu dyplomowego dla studentów 

studiów podyplomowych „Nowoczesne usługi turystyczne” z zakresu tematycznego : Turystyka  

w/g stawki za 1 szt. ……….. złotych brutto. 

2. Prace, o których mowa w pkt. 1 będą realizowane na rzecz Projektu: ”Przyszłość w turystyce – 

kompleksowe wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR”  

(POKL.08.01.02-10-028/14) w okresie: 20.07.2015 – 15.09.2015, wg harmonogramu 

przedstawionego przez Realizatora Projektu. 

 

§ 2 

1. Wynagrodzenie za pracę ustala się w wysokości  …………… zł brutto, słownie zł brutto: 

…………. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze pracy przez dr Andrzeja Stasiaka, 

Kierownika Projektu ”Przyszłość w turystyce – kompleksowe wsparcie nauczycieli 

poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR”  (POKL.08.01.02-10-028/14) i przedłożeniu 

rachunku przez Zleceniobiorcę. 

2. Z wynagrodzenia Zleceniodawca dokona potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wg  obowiązujących przepisów.  

3. Stawkę ustalono na podstawie: budżet Projektu. 

4. Wynagrodzenie jest finansowane w ramach projektu ”Przyszłość w turystyce – kompleksowe 

wsparcie nauczycieli poszukujących zatrudnienia w sektorze HTR”  (POKL.08.01.02-10-028/14), 
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współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

§ 3 

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest              

zapłacić odszkodowanie w wysokości 0,5% wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku nie wykonania zlecenia odszkodowanie umowne wynosi 10% wartości zlecenia. 

3. Zleceniodawca ma prawo domagać się odszkodowania jednocześnie za zwłokę oraz za 

niewykonanie zlecenia, jak  również pokrycia wszystkich powstałych z tego tytułu szkód. 

 

§ 4 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

i innych ustaw szczególnych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa pod rygorem 

nieważności. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 5 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zleceniodawcy i 1 dla 

Zleceniobiorcy. 

 

 

 

 

………………………………………        ………………………………….                                              

  ZLECENIOBIORCA     ZLECENIODAWCA 

Umowę zawarto zgodnie z ustawą  „Prawo zamówień publicznych” w trybie:  

Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro zgodnie z ustawą prawo zamówień 

publicznych (art. 4 pkt. 8). 

Zamówienie zrealizowane zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 83, z dn. 18.06.2015 r. 

Pozycja rejestru nr…………………………………..      

            
     

            

 

 
 

 

 

PODPIS i pieczątka dysponenta środków/ 

ZLECENIODAWCY 
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