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ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku 
 

W związku z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników firmy PROCYON Sp. z o.o. 

szansą na rozwój firmy”, 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):  

80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe 

 

2. Zamówienie obejmuje: 

 

Przeprowadzenie akredytowanych szkoleń  w standardzie VCC wraz z egzaminami certyfikującymi: 

Techniki Sprzedaży dla 8 osób, Negocjacje z elementami NLP dla 10 osób. 

3. Okres realizacji: data podpisania umowy - kwiecień 2015 r. 

4. Szczegóły dotyczące zamówienia: 

a. Wykonawca zapewni: 

 Wykwalifikowanego trenera z aktualnymi uprawnieniami VCC. 

 Realizację szkolenia we wskazanym przez Zamawiającego terminie i  miejscu na 

terenie województwa zachodniopomorskiego.  

 Materiały szkoleniowe z akredytacją VCC. 

 Udział uczestników w egzaminie akredytowanym przez VCC. 

b. Sale szkoleniowe wraz z niezbędnym sprzętem oraz catering dla uczestników 

zapewnia Zamawiający. 

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

zawartej z wybranym Wykonawcą. 
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6. Forma złożenia oferty: 

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się  

w załączniku  i złożenia jej w terminie do 18 lipca 2014 r. w jednej z następujących form: 

 drogą elektroniczną: zgd@zgd.com.pl lub i.gaweda@zgd.com.pl  

 drogą pocztową/osobiście: al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin; 

7. Oferty można składać na własnym formularzu uwzględniającym następujący minimalny zakres 

informacji: 

 Nazwa i dane Wykonawcy; 

 Oferta cenowa brutto za usługę. 

8. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

 

 

 

 

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

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

pieczęć 

 

 

Oferta cenowa dot. Przeprowadzenia akredytowanych szkoleń  w standardzie 

VCC wraz z egzaminami certyfikującymi: 

Techniki Sprzedaży dla 8 osób, Negocjacje z elementami NLP dla 10 osób. 

 

w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników firmy PROCYON Sp. z o.o. szansa na 

rozwój firmy” 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:  
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Oferujemy wykonanie usługi:  

Przeprowadzenia akredytowanych szkoleń w standardzie VCC wraz z egzaminem certyfikującym:  

Techniki Sprzedaży dla 8 osób, Negocjacje z elementami NLP dla 10 osób. 

Cena za przeprowadzenie akredytowanego szkolenia Techniki Sprzedaży dla 8 osób brutto: 

................................................................................... zł; 

Słownie złotych (brutto): ......................................................................................... 

Cena za przeprowadzenie akredytowanego szkolenia Negocjacje z elementami NLP  dla 10 osób 

brutto: ................................................................................... zł; 

Słownie złotych (brutto): ......................................................................................... 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 


