Warszawa, 16.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/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. szkolenie UAVO BVLOS do 5kg kat. MR
dla 10 osób w terminie wrzesień 2019;
.
Wymagane elementy wchodzące w skład szkolenia:
1. Szkolenie teoretyczne
2. Szkolenie praktyczne
(program szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami)
3. Organizacja egzaminu państwowego UAVO BVLOS
4. Badania lekarsko lotnicze
5. Opłata za egzamin państwowy
6. Ubezpieczenie OC – na czas egzaminu
2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Czas realizacji zamówienia wrzesień 2019 r.
Miejsce: Technikum nr3 w Ostródzie; ul. Czarnieckiego 69, 14-100 Ostróda
4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć do dnia 20.09.2019 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
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 wymagane obowiązującymi
przepisami prawa)
b) Cena podana w ofercie jest ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
c) Ofertę należy złożyć na formularzu, zgadnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Załączniki:
1. Wzór oferty.

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr 1/09/szkolenia/MBP/2019
Miejscowość, dn. …………………..

…………………………………..
Nazwa i adres oferenta

OFERTA NA SZKOLENIE UAVO BVLOS do 5kg kat. MR
dla 10 osób w terminie ……………………….09.2019

Elementy wchodzące w cenę szkolenia BVLOS:
1. Szkolenie teoretyczne
2. Szkolenie praktyczne
3. Organizacja egzaminu państwowego UAVO BVLOS
4. Badania lekarsko lotnicze
5. Opłata za egzamin państwowy
6. Ubezpieczenie OC – na czas egzaminu
Cena: ……………..……/……………….…. (netto /brutto0

pieczęć i podpis oferenta

