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ROZEZNANIE RYNKU W ROZUMIENIU 

 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 

 Zamówienie udzielane w trybie zapytania ofertowego  

 

na przeprowadzenie kursów zawodowych dla 50 uczestników projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zamawiający: 

Polska Agencja Rozwoju oddział w Suwałkach 
ul. Pułaskiego 24e/33 

16-400 Suwałki 
 

I. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie: 
do dnia 09.02.2018 roku pocztą elektroniczną na adres: przetargi@kamilzbroja.eu lub papierowo na ad-
res biura projektu: ul. Wesoła 22 Suwałki 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie następujących kursów zawodowych: 

 

Nazwa kursu Liczba godzin Cena brutto 
Liczba osób 

Suwałki 
Liczba osób 

Sejny 

Kurs operatora 
wózków widłowych 

(podstawowy, 
rozszerzony) 

Nie mniej niż 67 
godzin. 

1.000,00 
zł/osoba 

3 8 

Kurs kucharza 
Nie mniej niż 
100 godzin. 

1 600 zł/osoba 7  

Kurs obsługi klienta 
i technika sprzeda-

ży 

Nie mniej niż 16 
godzin. 

500,00 zł/osoba 

5 11 Kurs obsługi kas 
fiskalnych/ Kurs 

obsługi kasy fiskal-
nej i terminali 

płatniczych z faktu-
rowaniem 

Nie mniej niż 12 
godzin. 

400,00 zł/osoba 

Kurs opiekuna osób 
starszych 

Nie mniej niż 40 
godzin. 

920,00 zł/osoba 3  

Kurs opiekuna 
dzieci 

Nie mniej niż 40 
godzin. 

900,00 zł/osoba 3  

Kurs pracownika 
administracyjno – 

biurowy 

Nie mniej niż 40 

godzin. 
680,00 zł/osoba 9 1 
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2. Zamawiający może bezpłatnie udostępnić Wykonawcy sale szkoleniowe, to jest pomieszczenia do zajęć 

teoretycznych (sala szkoleniowa z ławkami i tablicą oraz rzutnikiem multimedialnym), znajdujące się w 

miejscowościach Suwałki oraz Sejny. 

3. Zajęcia zostaną poprzedzone przeprowadzeniem na wstępie bilansu kompetencji posiadanych dla każdego 

uczestnika i podsumowane analogicznym badaniem (test sprawdzający), pozwalającym określić stan 

kompetencji po zakończeniu szkolenia. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z przeprowadzonego badania kompetencji. 

5. Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi kursu zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

6. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, znajdującymi się na stronie 

internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/, w tym w szczególności: 

7. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na 

ośmiu regułach: 

a. Użyteczność dla osób o różnej sprawności, 

b. Elastyczność w użytkowaniu, 

c. Proste i intuicyjne użytkowanie, 

d. Czytelna informacja, 

e. Tolerancja na błędy, 

f. Wygodne użytkowanie bez wysiłku, 

g. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania, 

h. Percepcja równości (Regułę definiuje się w następujący sposób: „Projekt winien minimalizować możli-

wość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące” (źródło: Kondrad Kaletsch, 2009, The Eighth 

Principle of Universal Design [w:] Design for All [online]. Newsletter Design For All, Vol-4 march 2009. 

New Delhi: Institute of India 2009, str.67–72. [dostęp: 25 czerwca 2009]. Dostęp w Word Wide Web: 

http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf,) jest to zgodne z art. 9 i 19 Konwencji, które 

wskazują na samodzielne i na równych prawach korzystanie ze środowiska zurbanizowanego, usług, 

produktów i dostępu do TIK w sposób, który nie prowadzi do dyskryminacji i stygmatyzacji z uwagi na 

niepełnosprawność). 

8. Zamawiający po podpisaniu umowy może udzielić Wykonawcy zaliczki w kwocie nie większej niż 20 tys. zł. 

9. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest realizacja wszystkich ustaleń 

zawartych w niniejszej umowie, w tym przekazanie Zamawiającemu wraz z rachunkiem: 

a. oryginałów list obecności/dzienników zajęć, 

b. pokwitowań odbioru materiałów szkoleniowych, 

c. 1   egzemplarza   materiałów   szkoleniowych   przekazanych   uczestnikom zajęć, 

d. protokołu odbioru wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym 

miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie, 

e. raportu z egzaminu, 

f. kopii wydanych zaświadczeń. 

10. Termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia dowodu księgowego Zamawiającemu. 

11. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do: 

a. prowadzenia Dziennika zajęć, 

b. dokonania ewaluacji szkoleń/warsztatów w zakresie zdobycia przez Uczestników oczekiwanych 

kwalifikacji i umiejętności, 

c. przedstawienia Zamawiającemu list obecności, Dzienników zajęć, Raportu końcowego 

potwierdzającego osiągnięcie zakładanych wskaźników i Protokołu z odbioru usługi, 

d. współpracy z Zamawiającym w zakresie ustalania dokładnego harmonogramu zajęć, 

e. zapewnienia, żeby dzięki zajęciom Uczestnicy podnieśli swoje kompetencje, 

f. zapewnienia możliwości stałego, bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym, w tym informowania 

Zamawiającego na bieżąco o przewidywanych zmianach w harmonogramie zajęć oraz umożliwienia 

mu przeprowadzenie wizyt monitorujących w miejscu realizacji przedmiotu umowy. 

12. Zamawiający ma prawo do dokonania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć. 

  

III. Termin realizacji zamówienia 

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia – lipiec 2018 roku. 

../../../../../Demo/Users/Demo/D/KINGSTON/012_PRZETARGI/2016/Powiat%20Bytów/www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
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………………………………………… 
     Pieczęć firmowa 
 
 
Oferta cenowa na przeprowadzenie szkoleń zawodowych 
 

Nazwa kursu Liczba godzin Cena brutto 
Liczba osób 

Suwałki 
Liczba osób 

Sejny 
Razem war-
tość brutto 

Kurs operatora 
wózków widłowych 

(podstawowy, 
rozszerzony) 

Nie mniej niż 67 
godzin. 

zł/osoba 3 8  

Kurs kucharza 
Nie mniej niż 
100 godzin. 

zł/osoba 7   

Kurs obsługi klienta 
i technika sprzeda-

ży 

Nie mniej niż 16 
godzin. 

zł/osoba 

5 11  Kurs obsługi kas 
fiskalnych/ Kurs 

obsługi kasy fiskal-
nej i terminali 

płatniczych z faktu-
rowaniem 

Nie mniej niż 12 
godzin. 

zł/osoba 

Kurs opiekuna osób 
starszych 

Nie mniej niż 40 
godzin. 

zł/osoba 3   

Kurs opiekuna 
dzieci 

Nie mniej niż 40 
godzin. 

zł/osoba 3   

Kurs pracownika 
administracyjno – 

biurowy 

Nie mniej niż 40 
godzin. 

zł/osoba 9 1  

RAZEM:  

 

 

 

 

 
        ………………………………… 
        Podpis osoby upoważnionej 
  
 


