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Szczecin, 13.10.2014 r. 

 

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. 

Al. Powstańców Wielkopolskich 33  

70 – 111 Szczecin 

Tel:  91  852 26 11 

Fax.:  91 484 60 55  

e-mail: a.chraniuk@zgd.com.pl 

 

ZZAAPPYYTTAANNIIEE  CCEENNOOWWEE  ––  rroozzeezznnaanniiee  rryynnkkuu  
 

W związku z realizacją projektu „Wyższe kwalifikacje - nowe możliwości”, dofinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do 

złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):  

80533200-1 Kursy komputerowe 

80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

 

2. Zamówienie obejmuje: 

 

Kompleksową organizację kurs ECDL ADVANCED wraz z egzaminami dla 8 osób: 

 wymiar godzin kursu: 82 godziny, 

 rozpoczęcie zajęć listopad/grudzień, 

 czas zajęć ustalony elastycznie, zajęcia będą odbywały się w różnych godzinach zarówno rano 

jak i popołudniami, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem dopasowanym do trybu 

pracy Zamawiającego, 

 po stronie Wykonawcy jest zapewnienie sali, materiałów i sylabusów do każdego modułu, 

wydanie zaświadczenia ukończenia kursu (osobno dla każdego poziomu), 

 Wykonawca zapewni serwis kawowy/obiad dla uczestników kursu, 

 Wykonawca ponosi koszty organizacji oraz przystąpienia do egzaminów (4) uczestników, 

 Wykonawca ponosi koszty Certyfikatu Ekspert wraz z kartą. 

 

3. Czas realizacji: listopad/grudzień 2014 r. – maj 2015 r. 

4. Obowiązki szczegółowe Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w treści umowy 

zawartej z wybranym Wykonawcą. 

5. Forma złożenia oferty: 

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się  

w załączniku  i złożenia jej w terminie do 21 października 2014 r. w jednej z następujących form: 

 drogą elektroniczną: a.chraniuk@zgd.com.pl; 

 drogą pocztową/osobiście: al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin; 
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6. Oferty można składać na własnym formularzu uwzględniającym następujący minimalny zakres 

informacji: 

 Nazwa i dane Wykonawcy; 

 Oferta cenowa brutto za usługę w przeliczeniu na jedną osobę. 

 Opis organizacji zajęć.  

 

 

 

 

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

podpis 
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..................................................... 

pieczęć 

 

  

OOffeerrttaa  cceennoowwaa  ddoott..  pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiaa  kkuurrssuu  EECCDDLL  AAddvvaanncceedd      

 

w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje - nowe możliwości”, dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

  

L. p. Wymagane informacje: Informacje podane przez Wykonawcę: 

1. . Nazwa Wykonawcy: 

 

 

 

2. . Adres pocztowy Wykonawcy: 

 

 

 

3. . Nr telefonu:  

4. . Nr faksu:  

5. . Adres e-mail:   

6. . REGON:  

7.  NIP:  

8.  
Osoba do kontaktów w sprawie 

oferty, dane kontaktowe: 

 

 

 

 

Oferujemy wykonanie usługi:  

Kompleksowa organizacja kurs u ECDL ADVANCED wraz z egzaminami dla 8 osób, w następującej 

cenie brutto: 

Cena za 1 uczestnika brutto: ................................................................................... zł; 

Słownie złotych (brutto): ......................................................................................... 
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1. Załącznikami do niniejszej oferty są (Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na 

ofertę): 

a. Opis organizacji zajęć.  

b. ... 

 

 

 

Osoba wypełniająca ofertę (imię i nazwisko, podpis, data): 

 

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

 


