Warszawa, 06 listopad 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/szkolenia/MBP/2017
W związku z realizowanym projektem pn „Młodzi bliżej rynku pracy – dzięki szkoleniom
zawodowym i stażom.” [MBP] w okresie od 2017-09-01 do 2019-09-30 w ramach Osi priorytetowej
RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia
zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty
konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-202; przez Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Partnera
Projektu – Powiatu Ostródzkiego; kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami zwracamy się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej poniżej wskazanego zamówienia.
Grupą docelową w projekcie są uczennice i uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych im.
Wincentego Witosa.
ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w formie usługi obejmuje przeprowadzenie zajęć z zakresu:
1. programowanie sterowników typu PLC do obsługi automatyki w nowoczesnych
kotłowniach; w wymiarze: uczniowie (1 grupa, 15 osób, 62 godzin); nauczyciele (1 grupa, 4
osoby, 40 godzin); razem 102 godziny;
2. eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetyki cieplnej prowadzące do zdobycia
uprawnień uprawnienia grupy „G2”; w wymiarze: uczniowie (1 grupa, 15 osób, 24 godzin);
razem 24 godziny;
3. diagnostyka pojazdów w praktyce (warsztaty) oraz diagnostyka instalacji i urządzeń
elektrycznych w wymiarze: uczniowie (1 grupa, 20 osób, 62 godzin); nauczyciele (1 grupa,
4 osoby, 40 godzin); razem 102 godziny;
4. transmisja cyfrowa w pojazdach, sieć CAN i jej diagnostyka oraz układy Centralnej
Elektroniki w wymiarze: uczniowie (1 grupa, 20 osób, 62 godzin); nauczyciele (1 grupa, 4
osoby, 40 godzin); razem 102 godziny;
5. eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej prowadzące do zdobycia
uprawnień elektrycznych SEP klasy "E" do 1kV; w wymiarze: uczniowie (2 grupy, po 20
osób, po 24 godzin); razem 48 godzin;
6. IT Essentials PC Hardware and Software; obejmujące charakterystykę sprzętu
i oprogramowań, systemów operacyjnych, podstaw technologii PC, sieci komputerowych
oraz bezpieczeństwa w wymiarze: uczniowie (1 grupa, 20 osób, 90 godzin); razem 90
godzin;
2. OFERUJEMY: Rodzaj umowy: umowa zlecenie.
3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Czas realizacji zamówienia: marzec-grudzień 2018 r.
Miejsce: Technikum nr3 w Ostródzie; ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda
4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć do dnia 13.11.2017 r.
- osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: IRE Sp. z o.o. 00-739 Warszawa ul. Stępińska
22/30.
- mailem na adres: robert.uklanski@ire.pl
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5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
a) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania przyszłego Wykonawcy potrzebne do
wykonania całości przedmiotu zamówienia tj. wynagrodzenie za wykonywanie zadań
będących przedmiotem zamówienia, oraz całkowitą wartość kosztów zlecenia (tj. wszelkie
leżące po stronie Wykonawcy/Oferenta i Zamawiającego obciążenia podatkowe
i ubezpieczeniowe (składki ZUS) wymagane obowiązującymi przepisami prawa)
b) Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
c) Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu, zgadnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
d) Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
e) Do oferty należy dołączyć: - życiorys zawodowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
Załączniki:
1. Druk oferty.
2. Wzór życiorysu
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
nr 1/szkolenia/MBP/2017

Dane oferenta
Imię i
nazwisko
adres
Telefon
E-mail
OFERTA CENOWA

Odpowiadając na skierowane do mnie zapytanie ofertowe nr 1/szkolenia/MBP/2017 dot. realizacji części
zadań w ramach projektu pt. „Młodzi bliżej rynku pracy – dzięki szkoleniom zawodowym i stażom.”:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisami zawartymi w zapytaniu ofertowym 1/szkolenia /MBP/2017
z 06.11.2017r. i uznaję się za związaną/ym z określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
2. Oferuję za wykonanie przedmiotu zamówienia poniższą cenę:

Lp.

1

2

3

4

5

6

Rodzaj usługi

Programowanie sterowników typu PLC do
obsługi automatyki w nowoczesnych
kotłowniach;
Przeprowadzenie zajęć z eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci energetyki cieplnej
prowadzących do zdobycia uprawnień
uprawnienia grupy „G2”;
Diagnostyka pojazdów w praktyce (warsztaty)
oraz diagnostyka instalacji i urządzeń
elektrycznych
Transmisja cyfrowa w pojazdach, sieć CAN i
jej diagnostyka oraz układy Centralnej
Elektroniki
Przeprowadzenie zajęć z eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznej prowadzących do
zdobycia uprawnień elektrycznych SEP klasy
"E" do 1kV;
IT Essentials PC Hardware and Software;
obejmujące charakterystykę sprzętu i
oprogramowań, systemów operacyjnych,
podstaw technologii PC, sieci komputerowych
oraz bezpieczeństwa

Liczba
grup

Liczba
godzin

Cena za
godzinę
(zł)

Łączna
wartość
(zł)

2

62h +40h
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…....

1

24h

…...

…….

2

62h +40h

…...

…....

2

62h +40h

…...

…....

2

2 x 24h

…...

…....

1

90h

…...

…....

3. Za wyżej wymienioną cenę wykonam przedmiot zamówienia w terminie i zgodnie z zapytaniem ofertowym
1/szkolenia /MBP/2017 z dnia 06.11.2017r.
4. Oświadczam, że na ofertowane usługi posiadam odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.
5.Oświadczam, iż nie wyrządziłem/am szkody nie wykonując innego zamówienia/wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem niniejszego postępowania.
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6. Nie zostałem/am skazany/a za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówień, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe/udziału
w zorganizowanej grupie.

Data i podpis oferenta
Załączniki:
1. Życiorys zawodowy

………………………………………………..
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Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr 1/szkolenia /MBP/2017
ŻYCIORYS ZAWODOWY
dotyczy projektu pn. „Młodzi bliżej rynku pracy – dzięki szkoleniom zawodowym i stażom.” [MBP]
w okresie od 2017-09-01 do 2019-09-30 przez Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. i Partnera –
Powiat Ostródzki.
1. Nazwisko: ……………………………….
2. Imię ……………………………….
3. Data i miejsce urodzenia: ………………………………. ……………………………….
4. Telefon: ……………………………….
5. E-mail ……………………………….
6. Wykształcenie: ……………………………….
Nazwa uczelni, ośrodka szkoleniowego oraz data ukończenia Uzyskany stopień/specjalizacja/dyplom

8. Posiadane kwalifikacje i kompetencje ( szkolenia, certyfikaty ):
9. Doświadczenie zawodowe (z uwzględnieniem uczestnictwa w realizacji projektów) :
Data od – do
Miejscowość
Firma
Stanowisko
Opis obowiązków:

Opis obowiązków:

10. Uwagi dodatkowe:

Ja, niżej podpisana/y, potwierdzam dane zawarte powyżej i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych
danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101,poz. 926 ze zm.).

…………………………………………….……………………………
(podpis składającego ofertę)
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