
ZAPYTANIE O OFBRTĘ

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie ofeĘ na realizację usfugi transportu

międzynarodowego dla uczestników dwóch mobilności międzynarodowych pĄekfu 20ż0-1-
PL01-KA102,079867 z funduszy PO WER" sektor Ksźałcenie i szkolenia zawodowe w
okresie od 18.04.2021 do 15.05.2021r.

ZaPYtanie ofertowe wraz z dokumentacją towarzyszącą stanowi załącznik do niniejszego

maila.

Oferty należy składaó na adres e-mail: metalowka@-sz 1 ostroleka.edu.pl

do dnia 23.12.2020 r., godz.l0:00.

Z powńaniem,

Dyrektor SzkoĘ
Tadeusz olszęwski



Fundusze
Europejskie
Wiśdza Edukacja Rozwój

Ostrołęka, dn. 16.12.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
doĘ czące realżacji usługi transportowej

1. Zamawiaiący.
Miasto Ostrołęka lJrząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema t,07-400 ostrołęka,
NIP: 75821 42002 (Nabywca)
ZesPÓł Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20,
07 -410 Ostrołęka (Odbiorca)

Przedstawia zaPYtanie ofertowe na rea\izację usfugi transportu międzynarodowego dlauczestników dwóch mobilnoŚci międzynarodowych * .u.uił, projektu 
'nr 

2020-1-pL01_
KA_102-79867rPt. rrEurosPecjaliści z Ostrołęki....." realŁowanego w ramach programu
POWER sektor Kształcenie i szkolenia żawodowe w okresie od t8.04.202tn do
15.05.2021r.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

OPis Przedmiofu zamówienia stanowizałączniknr 1 do niniejszego zapytaniaofertowego.

3. Termin i mĘsce realizacji zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane w terminie od 18.04.2021 do 15.05.2021r, i polegać będzie
na realizacji transPortu międzynarodowego osób zgodnie z opisem przedmiofu zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane na trasie:
a) ZesPÓł SZkół ZawodoWch nr l im. JózęfaPsarskiego w Ostrołęce, ul. ll Listopada 20,
07-4l0 ostrołęka - Nea Mesangala 400 07 , Grecja i z powrotem.
b) ZesPÓł Szkół Zawodowych nr 1 im. JózefaPsarskiego w ostrołęce, ul. 11 Listopada 20,
07 -4l0 ostrołęka - Nea Mesangala 40O 07, Grecja i z powrotem

4. Umowa.

Wzór umowY na realizację niniejszego zamówienia stanowi zńącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofeń.
OfeĘ należy składać:

a. w siedzibie Zamawiającego:
zespół szkół zawodowych nr 1 im. Józefa psarskiego w ostrołęce,ul. 1l Listopada 20, 07 - 410 Ostrołęka opisując koperti jak ponu":,-

oferta na usługę transportowq w ramach projektu nr 2020-1-PL0l-KAt02-bzgadr

Projekt pt, ,,EurospecjaliŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2o2o-1-Ptol-KA102-o79867 realizowany jest
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Pro8ram operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER), w

ramach projektu ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kztałcenia
zawodowego", Akcji 1 MobilnoŚĆ edukacyjna programu poWER sektor Kształcenie iszkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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b. lub przesyłać drogą łł;:łł?łr^f!#,"

Termin składania ofert upływa dnia 23-t2.2021r. o godz. 10:00.
otwarcie ofert nasĘpi w dniu 23.12.2021 n o godz.10:30 w Sekretari acię ZSZ.

b. Kryteria oceny ofert.

l) Cena (60%o - 60 pkt.)

Wartość najniższa
wartość badana

x 60 pkt : liczba uzyskanych punktów- w przedmiotowym krfierium

2) Termin bezkosźowego anulow aniaptzejazdu Q0%- 20 pkt.)

Punktacja będzie ptryznawana wedfug następującej skali:a) 3 dni przed planowanym dniem przelazdu- 20 pktb) 7 dniprzedplanowanym dniem po"1*ar- l0 pktc) l0 dni przedplanowanym dniem przejazdu- 5 pkt

w przypadku zadeklarowania terminu dfuzszego niż wskazany pkt. c), wykonawcaotrzyma 0 pkt.
w przypadku braku zadeklarowania terminu wykonawca otrryma0 pkt.
W PrzYPadku zadeklarowania więcej niż jednęo terminu Wykonawc a otrzymapunktywg terminu pozslvalającego na ocenę bardziej piychylną.

3) Termin Podstawienia autokaru w razie awarii lub zmiany terminu przejazdu Qyo/o20 pkt.)

Punktacja będzie przyznawana według następującej skali:a) do 8 godzin przed planowanym terminem przejazdu- 20 pkt,b) do 12 godzin przed planowanym terminem przejazdu- 15 pkt,c) do 16 godzin ptzed,planowanym terminem przejazdu- l0 pkt,d) do 24 godzin przed planowanym terminem przejazdu- 5 pkt.

w przypadku zadeklarowania terminu dłuższego niż wskazany pkt. d), wykonawcaotrzyma 0 pkt.
wprzypadku braku zadeklarowania terminu wykonawca otrzymaO pkt.
W PrzYPadku zadeklarowania więcej niz jednego terminu Wykonawc a otrT*apunĘwg terminu ponxłalającego na ocenę bańziej prrychylną.

Projekt pt, 
"EurospecjaliŚcl z ostrołęki we Wloszech" o numerze 2o20-1-PL0l-KA102-o79867 realizowany jestze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER), wramach Projektu "MiędzYnarodowa mobilność edukacyjna uczniów iabsolwentów oraz kadry kształceniazawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna pro8ramu powER sektor kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020,
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6. Osoba do kontaktu.

9:oUą uPrawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Dyrektor Szkoły TadeuszOlszewski, tel:29764-68-82,e-.ail:

7. Pozostałe warunki.

1) ZamawiającY nie dopuszcza składania ofert częściowych orazwariantowych.
2) ZamawiającY zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia

dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.
3) zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewżnienia zapytania na kżdym

etapie.

4) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu KodeksuCYwilnego' 
ZESpoŁ

SZKoŁzłwÓpowyCH Nr l
im, Józef a Psarskiego

ul. 11 Listopada 20, 07-400 Ostrołęka
lel/fax/ (029) 764-68-82

FłiF 758-1a"4e,ż??, ńerjrsn 0§01 9t si

16.I2.2020, Ostrołęka Zamawiający

Projekt pt. ,,EurospecjaliŚci z ostrolęki we Włoszech" o numerze 2o2o-1-Plol-KA1o2-o79867 realizowany jest
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER), w

ramach Projektu ,,MiędzYnarodowa mobi|ność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowegoi Akcji 1 MobilnoŚĆ edukacyjna programu poWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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1.

ZĄcznik nr 1 do Zapytaniaofertowego - Opis przedmiofu zamówienia

zamówienie składa się na transport międzynarodowy drogowy - dla 88 osób (80
uczestników mobilności oraz8 opiekunów) w terminach:
a) 18.04.2021do 01.05.2021 dla 44 osób na trasie:
- ZesPÓł Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 1l Listopada
20, 07-410 Ostrołęka - Nea Mesangala 400 07, Grecja
- Nea Mesangala 400 07 , Grecja - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa
Psarskiego w Ostrołęce, ul. l1 Listopada 20,07-410 Ostrołęka
b) 02.05.2021do l5.05.202t dla 44 osób na trasie:
- ZesPÓł Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada
20, 07 -4I0 Ostrołęka - Nea Mesan gala 400 07 , Grecja
- Nea Mesangala 400 07 , Grecja - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa
Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20,0?-410 Ostrołęka

Transport będzie obejmował ptzew óz osób oraz bagńu uczestników.
Zabagń uczestnika rozumie się bagaz podręczny (do 10 kg) orazbagażgłówny (do 30
kg).

Suma wymiarów zewnętrznychbagużu podręcznego= 115 cm (wysokośó + długość +
szerokość).

suma wymiarów zewnęttznych bagńu podręcznego: 160 cm (wysokośó + długośó +
szerokośó).

ZamawiającY w ramach zamówienia ma wykorzystania 3000 km na ptzejazdy lokalne
w Grecji w trakcie realizacjikńdej z mobilności zagranicznej (łącznie 6000 km).
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z rcalizacją zamówienia, w łm opłaĘ
drogowe, parkingowe, zahłaterowanie i wyżywienie kierowców.
WYkonawca w ramach zamówienia zapewni dla kżdej grupy opiekę pilota na trasie
przejazdu Ostrołęka - Grecja - Ostrołęka
wykonawca w ramach zamówienia zapewnidwa ciepłe posiłki dla wszystkich
uczestników przejazdu (eden w drodze do Grecji i jeden na powrocie do Polski).
Transport będzie realizowany autokarem spełniającym wymogi stawiane przez
właściwe przepisy prawa o ruchu drogowym oraz inne doĘcząceprzewozu osób.
Transport będzie realizowany autokarem wyposżonym w sprawne: klimatyzację,
toaletę, żw. zaplecze bufetowe pozwalające na dostęp do wrzącej wody.
wykonawca zapewni autokar klasy LtIx nie starszy niz 3 letni (data produkcji).

Projekt Pt. ,,EurospecjaliŚci z Ostrołęki we Wloszech" o numerze 2020-1-Pt0l-KA1o2-o79867 realizowany jest
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (po WER), w

ramach Projektu,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu POWER sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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Zńączniknr 2 do Zapytaniaofertowego - Umowa

UMoWA

zawartawdniu wostrołęce.

pomiędzy:

Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. JózefaBema 1,07-400Ostrołęka, NIp: 75821 42002(Nabywca)

ZesPÓł Szkół ZawodowYch nr 1 im. Józefa Psarskiego w ostrołęce, ul. 11 Listopada 20,07 -4l0 Ostrołęka (Odbiorca)
z.r^t anym dalej,,Zamawiającym'',

reprezentowanym przez
Dyrektor Zespofu Szkół - Pan Tadeusz Olszewski

a

[naała Wykonawcy! z siedzibąprry [adres], [kod pocztowy] [miejscowość], NIP [numer],REGON [numer], KRS: [numer], zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowanąpruez:

[imię i nanvisko] - [stanowisko]

l.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest organ izacja transportu na potrzeby dwóch mobilnościzagranicznych dla 88 osób (80 uczniów oraz 8 opiekunów), w ramach pĘekfu nr2020'1'PL01-KA102-0 7 9867, Pt.,rEurospecjaliści z Ostrołęki...,, realizowanego wramach programu powER sektor Iśztałcenie i szkolenia zawodowe
ksźałcenie i szkolenia zawodowe" finansowanego ze środków programu powER,
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, nr projektu :2020-|-PL0I-KA102- 079867 .WYkonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z zasadamiprogramuPOWER oruz zaPisami umowy o dofinansowanie projektu o numerze 2O20_1_pL0l_KAl02-079867 .

WYkonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem
należytej staranno ś c i.

§2
Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy

Projekt pt, 
"EurospecjatiŚci z ostrolęki we Wloszech" o numerze 2o2o-1-Ptol-KA102-o79867 realizowany jest

ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER), wramach Projektu "MiędzYnarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształceniazawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna pro8ramu powER sektor kształcenie i szkolenia zawodowe
w ramach konkursu wniosków 2020.

2.

3.

4.
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wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie:
18.0 4.202l do 1 5.05.2021.
Dokładne miejsca i czas wyjazdów zostaną uzgodnione w trakcie rcalizacjininiejszej
umowy.

Wykonawca zobowięany jest zapewnić :

a) transport zagtaniczny na trasie Ostrołęka (Polska) - Nea
(Grecja) - Ostrołęka @olska) wrzzprzejazdami lokalnymib) transport zagraniczny na trasie Ostrołęka (Polska) - Nea
(Grecja) - ostrołęka (Polska) wraz z przejazdami lokalnymi

1.

§3
Cena i warunki płatności

Cena brutto: PLN w łm obowiązujący podatek VAT (słownie:
. ..........).

powyższa cena obejmuje wszystkie koszĘ realizacjiprzedmiofu umowy, w tym opłaty
dro gowe oruz zakw aterowan ie i wyzywien ie kierowców.
zamawiający zapłaci cenę usfugi na podstawie wystawionej fakfury po zakończeniukazdego wyjazdu.
Podstawą do wystawienia faktury jest
przedmiotu umowy.

podpisanie przez obie strony protokołu odbioru

Faktura wystawiona przez wykonawcę, musi wskarywać numer projektu.
naleŻY dołączyć kopię podpisanego przezobie strony protokofu odbioru
umowy.

Wykonawca zobowiązuje się
Zespół Szkół Zawodowych nr
07-410 Ostrołęka.

ZamawiającY zaPłaci cenę wykonania usfugi przelewem na konto wskazane przezWYkonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymaniaprawidłowo wystawionej
faktury. za dzięń zapłaty uwńasię dzień obciążenia rachunku zamawiającego.
zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaĘ ceny w przypadku wystawienia fakturyw sposób niezgodny z ust 4 i 5.

§4
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

1. Nadzór nńrcalizacją umowy sprawuje:

flJŁ:nX 3:::::::|sj"*o1ettor SzkoĘ Tadeusz olszewski, tel:29 764-68-82,e-mail:

b) ze strony Wykonawcy - . . .. 
. .... e_mail:

l.

)

3.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Mesangala 400 07
po Grecji.
Mesangala 400 07

po Grecji.

Do faktury
przedmiotu

do przesłania poprawnie wystawionej fakfury na adres:
1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. ll ListopadałL,

Projekt pt, 
"EurospecjaliŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-Pt0l-KA1o2-079867 realizowany jestze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER), wramach Projektu "MiędzYnarodowa mobilność edukacyjna uczniów iabsolwentów oraz kadry kztałceniazawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna pro8ramu powER sektor kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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1.

Sposób konsultacji i zg}aszania uwag, strony umowy ustalą wzajemnie w trakcie
rcalizacji umowy.

§5
Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamaw iającemu kary umowne :

a) za odsĘpienie od umowy ptzez zamawiającego z ptzyczyn leżącychpo stronie
Wykonawcy w wysokości l0oń ceny określonej w §3 ust. 1,
za nienależ.yte wykonanie umowy przez wykonawcę w wysokoś ci 10yo ceny
określonej w §3 ust. 1.

Za nienaleŻYte wYkonanie umowy, przyjmuje się brak zapewnienia transportu na trasie
międzynarodowej w terminie wskazanym w §2 ust. 1.

W razie nieuregulowania ptzez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie,
WYkonawca ma Prawo ŻądaĆ zapłaĘ odsetek za opóźnienie w wysokościach
ustawowych.

Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1.
ZaPłata kar umownYch nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokośó kar umownych na zasadach ogólnych.

§6
Warunki odstąpienia od umorvy

Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności

umowy nie leży w interesie publicznym, czego
w chwili zawarcia umowy;

b) w razie niewywiązywania się przezwykonawcę z postanowień niniejszej umowy,
w szczególności niewykonania obowiązków wskazanych w §2 oruz w razie
nienalezytego wykonywania umowy.

ZamawiającY moŻe wYkonaĆ prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomoŚci o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, poprzez
złożęnię oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem niewżności.
w przypadku wykonania przez zamawiającego prawa odstąpienia wykonawc a może
żądać j edy nie wynagrod zenia należne go mu z ffiułu wykon an ia czę śc i um owy.

§7
Zmiany w umowie

1. zmiany niniejszej umowy wymagająformy pisemnej pod rygorem nieważności.2, ZamawiającY Przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany doĘczące terminu
realŻacji umowY, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się

Projekt pt, ,,EurospecjaliŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-PL0l_KA1o2_o79867 realizowany jest
ze Środków EuroPejskiego Funduszu Spolecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (po WER), w

ramach Projektu,,MiędzYnarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego", Akcji 1 MobilnoŚĆ edukacyjna pro8ramu poWER sektor Kształcenie iszkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.

Zeryół Szkt* Zatldawńt N r t
im Józefa Parskiego
wosfoĘce

b)

J.

4.

5.

1.

powodującej, że wykonanie
nie mozna było przewidzieó

)

J.

2.

2.
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Przewidzieó Przed zawarciem umowy, np. dzińanie si§ vłyższej, jeżetiokoliczność ta
nie była zalężnaod Wykonawcy.

3, W PrzYPadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt.2.1. strony ustalają nowy
termin r ealizacji przedmiotu umowy.

1.

§8
postanowienia końcowe

w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby zamawiającego.
umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla kżdej ze stron.

Zńączniki:
l. Załączniknr l - Opis przedmiofu zamówienia
2. Załączniknr 2 - Formularz ofeĄ Wykonawcy

Za Wykonawcę ZaZamawiającego

Załączniknr 3 do Zapytaniaofertowego - Oferta
Projekt pt, ,,EurospecjatiŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2o2o-1-Ptol-KA1o2-o79867 realizowany jest
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER), w

ramach Projektu,,MiędzYnarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego", Akcji 1 Mobilność edukacyjna prograrnu powER sektor ksztalcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.
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(pieczęć Wykonawcy)

oFERTA

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
im. Józefa Psarskiego w

Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20
07-410 Ostrołęka

My, niżej podpisani

działając w imieniu inarzecz:

w odPowiedzi na zaPYtanie ofertowe z dnia 16.12.2020r. na realizację usfugi transportumiędzYnarodowego osób dla uczestników mobilności międzynarodowych w programiePOWER Kształcenie i szkolenia zawodowe w okresie oa rg.oł.z 021 do 15.05.2021r.oferujemy rcalizację przedmiofu zamówienia po cenach określonych ponizej:

Nazwa przedńiotu zamówiaria
cena brutto

kol.2xkol.3

Transportmi@
w terminie 18.04.2021 - 01.05.2021r.

TransportmięO@
w terminie 02.05.2021 - 15.05.2021r.

CENA BRUTTO

l. Oferujemy termin bezkosźowego anulowan ia przejazdu:
3 dnin 7 dnin l0 dnin

1.^,",:^TY.:T_1]"" 
Roo-'tu*i'nia autokffw razie awariilub zmianyterminu przejazdu:

.o,-*o,o.-o,,, ;;;;;ffi;;;Ze śrOdków Eurooeiskippn Fl tnr{ł rcl,, cń^l^^_^^-_ ;;ffi-#'^"'.ffiiffiJJ,j";ramach nroipktr r l\/tiarlrr,^--^J^ ;ffi;lJ,J;ffi#7łliMrftlanuaoa" ALFii 4 
^t^L|l-' 

! !
;"*'"j;-TiliJxT[T;

w ramach konkursu wniosków 2020.
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do 8 godz. do 12 godz. do 16 godz.

ZobowiązujemY się wYkonywaó przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotuzamówienia.

oświadczamy, że jesteśmy zsrłięani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływuterminu składania ofert.
w razie wybrania naszej oferfy zobowiązujemy się do podpisania umowy,z wYkorzYstaniem załącznika nr 2 do Zapytaniaofertowego na warunkach określonychw niej określonych orazw miejscu i terminie określonym ir.e, zumawiającego.Załącznikami do niniej szego formu larua są:

do 24 godz.

!
4.

5.

6.

a)

b)

7. Osoba uprawniona do kontaktów zZamawiającym:

Imię i nazwisko:

Nr tel.:

Adres e-mail:

miejscowośó, data podpis za Wykonawcę

Projekt pt, 
"EurospecjaliŚci z ostrołęki we Włoszech" o numerze 2020-1-PL0l-KA102-o79867 realizowany jestze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER), wramach Projektu "MiędzYnarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształceniazawodowego"' Akcji 1 Mobilność edukacyjna programu powER sektor kształcenie i szkolenia zawodowe

w ramach konkursu wniosków 2020.


