Warszawa, 8.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/szkolenia/MBP/2019
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. Kurs „Operator koparko-ładowarki” dla 9 osób, proponowany czas realizacji >=134h (52 h szkolenia teoret. i 82
h praktycznego)
2. Kurs „Operator wózka widłowego” dla 12 osób, orientacyjny czas trwania 7 dni
3. Kurs „Operator kombajnu zbożowego” dla 6 osób, orientacyjny czas trwania 3 dni
2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Czas realizacji zamówienia: kwiecień-czerwiec 2019 r.
Miejsce: Technikum nr3 w Ostródzie; ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda
3. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć do dnia 23.04.2019 r.
- osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: IRE Sp. z o.o. 00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30.
- e-mailem na adres: robert.uklanski@ire.pl lub m.narozna@ire.pl
4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
a) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania przyszłego Wykonawcy potrzebne do wykonania
całości przedmiotu zamówienia
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: - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych ze zleceniodawcą.
Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych ze zleceniodawcą

FORMULARZ OFERTOWY
……………..……..…………………………
Miejscowość i data

Oferent
Nazwa: ………………………………………..
Adres: ………………………………………..
Telefon: ……………………………………….
Osoba kontaktowa: …………………………………………………………
NIP: ………………………………
REGON: ……………………….…...
OFERTA
Po zapoznaniu się z treścią Zapytania ofertowego na Przeprowadzenie kursów na operatora dla
uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie z dnia 8.04.2019r. składamy poniżej następującą ofertę:
Cena
netto / brutto [PLN]

Przedmiot oferty
Kurs „Operator koparko-ładowarki” dla 9 osób,
Cena brutto słownie [PLN]:
Kurs „Operator wózka widłowego” dla 12 osób,
Cena brutto słownie [PLN]:
Kurs „Operator kombajnu zbożowego” dla 6 osób,
Cena brutto słownie [PLN]:

/

Termin
realizacji

2019

/

2019

/

2019

Łączna cena oferty brutto (słownie):
…………………………………………………………………………………………… PLN
Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie we wcześniejszym prowadzeniu oferowanych szkoleń,
techn. i logistyczne warunki do realizacji zamówienia i jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia na warunkach przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
Oferta ważna 30 dni od daty złożenia.
Podpis osoby/osób upoważnionych:

.....................................................

.....................................................

……………..……..…………………………
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
oświadczam, że jako Oferent składający ofertę dotyczącą przeprowadzenia szkoleń na operatora dla
uczniów, w ramach projektu: nr RPWM.02.04.01-28-0004/17, pn. „Młodzi bliżej rynku pracy – dzięki
szkoleniom zawodowym i stażom”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki,
Działania 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1: Rozwój kształcenia i
szkolenia zawodowego projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
nie jestem powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. z Instytutem Rynku
Elektronicznego Sp. z o.o.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………………..
Pieczątka i podpis Wykonawcy

