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Ostróda, 25.09.2014 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie Wykonawcy, na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 

uczestników projektu: „Podniesienie wiedzy i kwalifikacji kadry pracowniczej” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 

regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych  i doradztwo dla 

przedsiębiorstw”. 

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Ekobud” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej 

na organizację i przeprowadzenie szkoleń pracowników.    

 

kod CPV określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego,   

80500000-9 – usługi szkoleniowe 

 

Postępowanie prowadzone jest w 3 częściach.  

Każdy rodzaj szkolenia stanowi osobną część zapytania.  

Część 1. Szkolenie spawacz TIG – 15 osób. 

Część 2. Szkolenie montażysta deskowań systemowych – 13 osób 

Część 3. Szkolenie zbrojarz – betoniarz  – 10 osób. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane części zapytania. 

 

Warunki ogólne zapytania do wszystkich części zamówienia: 

Dla wszystkich części Wykonawca w ramach przedmiotu zapytania  między innymi musi zapewnić: 

1. Kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego 

szkolenia. 

2. Odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające 

prawidłową realizację szkolenia. 

3. Odpowiednie warunki oraz maszyny i urządzenia umożliwiające realizację zajęć praktycznych. 

4. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. 

5. Miejsce przeprowadzenia szkolenia – maksymalnie  w promieniu 40 km od Ostródy-siedziby 

Zleceniodawcy. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wystawienia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla uczestników 

którzy uczestniczyli w minimum  80% zajęć oraz  zaliczyli pozytywnie egzamin wewnętrzny 

sprawdzający uzyskaną wiedzę. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania uczestnikom potrzebnych materiałów  

szkoleniowych: podręcznik, ksero mat. dydaktycznych itp. odpowiednich do specyfiki szkolenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym wizytom przez Zamawiającego 

w miejscu prowadzenia szkolenia, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji 

szkoleniowej, oraz kontrolom przeprowadzonym przez Instytucję Pośredniczącą. 

4. Wszelkie materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom, a także zaświadczenia opatrzone 

będą logotypami Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacją o 

współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej następującej treści: Projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zasady szczególne organizacji kursów: 

 

Część 1 przedmiotu zapytania Szkolenie spawacz TIG 

 szkolenie odbędzie się w jednej grupie 15 osobowej, 

 szkolenie musi być przeprowadzone w wymiarze 120 godzin na osobę (po 8 godzin dziennie),  

 szkolenie musi być realizowane  w trybie weekendowym (tylko soboty i niedziele), 

 termin realizacji zostanie ustalony w wybranym wykonawcą – proponowane rozpoczęcie zajęć 

październik 2014 r. (ostatecznie harmonogram szkolenia zostanie ustalony przed podpisaniem 

umowy), 

 wykonawca zobowiązany jest do organizacji i przeprowadzenia egzaminu państwowego przed 

Komisją powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz wydanie odpowiednich 

uprawnień zgodnych ze specyfiką szkolenia.  

 

 

Część 2 przedmiotu zapytania Szkolenie montażysta deskowań systemowych 

 szkolenie odbędzie się w jednej grupie 13 osobowej, 

 szkolenie musi być przeprowadzone w wymiarze 80 godzin na osobę (po 8 godzin dziennie), 

 szkolenie musi być realizowane  w trybie weekendowym (tylko soboty i niedziele), 

 termin realizacji zostanie ustalony w wybranym wykonawcą – proponowane rozpoczęcie zajęć 

styczeń 2015 r. (ostatecznie harmonogram szkolenia zostanie ustalony przed podpisaniem 

umowy), 

 

Część 3 przedmiotu zapytania Szkolenie zbrojarz – betoniarz   

 szkolenie odbędzie się w jednej grupie 10 osobowej, 

 szkolenie musi być przeprowadzone w wymiarze 80 godzin na osobę (po 8 godzin dziennie), 

 szkolenie musi być realizowane  w trybie weekendowym  (tylko soboty i niedziele), 

 termin realizacji zostanie ustalony w wybranym wykonawcą – proponowane rozpoczęcie zajęć 

luty/marzec 2015 r. (ostatecznie harmonogram szkolenia zostanie ustalony przed podpisaniem 

umowy), 
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Wymagania względem Oferenta: 

1. Firma musi posiadać odpowiednie uprawnienia (zgodnie z odpowiednimi przepisami) do 

przeprowadzenia szkolenia określonego w zapytaniu. 

2. Firma musi posiadać doświadczenie w realizacji szkoleń o podobnej tematyce, w tym 

zakończone przeprowadzonym egzaminem przed Komisją powołaną przez Instytut 

Spawalnictwa w Gliwicach - minimum 2  przeprowadzone szkolenia w okresie 3 lat wstecz. 

3. Firma powinna funkcjonować rynku szkoleniowym minimum 3 lata. 

4. Z możliwości składania ofert wyłączone są podmioty powiązane ze Zleceniodawcą osobowo 

lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania pomiędzy Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy a 

Zleceniobiorcą, 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki  lub kurateli.      

 

Prosimy, aby oferta zawierała: 

1. Cenę brutto usługi za przeprowadzenie całego szkolenia (forma rozliczenia – faktura VAT). 

2. Potwierdzenie wymienionych wyżej wymagań dotyczących firmy, tj. wykaz co najmniej  

2 szkoleń zrealizowanych w okresie 3 lat wstecz. 

3. Potwierdzenie okresu funkcjonowania na rynku usług szkoleniowych tj. dokument rejestrowy oraz 

wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. 

4. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do przeprowadzenia szkolenia stanowiącego przedmiot 

złożonej oferty. 

5. Oświadczenie o braku powiązań ze Zleceniodawcą, wskazanych w pkt. 4 Wymagań względem 

Oferenta. 

6. Oświadczenie o akceptacji warunków Umowy (Umowa stanowi załącznik do zapytania 

ofertowego; na każdą część szkolenia podpisana zostanie odrębna umowa). 

7. Wskazanie miejsca przeprowadzenia szkolenia (dokładny adres) oraz zaplecza technicznego 

niezbędnego do przeprowadzenia zajęć praktycznych. 
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Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Cena usługi – 100% 

 

Zamawiający informuje, że: 

- po wyborze Zleceniobiorcy Zleceniodawca podejmie dyskusję i uzgodnienia w celu 

odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia, 

- termin szkolenia zostanie szczegółowo ustalony w momencie podpisania umowy.  

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- negocjacji w sytuacji, gdy oferta Zleceniobiorcy będzie odbiegać od założeń budżetowych projektu 

„Podniesienie wiedzy i kwalifikacji kadry pracowniczej”. 

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

powstania żadnych zobowiązań wobec Stron. 

 

O wynikach zapytania ofertowego wszyscy Oferenci zostaną powiadomieni elektronicznie.   

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Pełechaty tel. 89 642 13 39 

 

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie do dnia  

10 października  2014 r. do godz. 14:00 (liczy się data i godzina dostarczenia, a nie nadania przesyłki) 

na adres: 

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Ekobud” Sp. z o.o. 

 ul. Przemysłowa 8, 14-100 Ostróda  

z dopiskiem „Oferta- szkolenie pracowników”  

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest wzór Umowy, którą PBO „Ekobud” Sp. z o.o. 

podpisze wybranym Wykonawcą.  


