
 
 
 

 
 
 
 

Białystok, 9.10.2017r. 
 
Rozeznanie rynku  
dotyczy: postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu oszacowanie wartości kursów 
zawodowych dla uczestników projektu „Postaw na aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

1. Zamawiający 
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. 
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok  
adres strony internetowej zawierającej rozeznanie rynku: www.computerplus.com.pl 
 

2. Przedmiot rozeznania 
1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod 80500000-9 usługi szkoleniowe. 

 

Przedmiotem rozeznania jest oszacowanie kosztu usługi przeprowadzenia Kursu spawacza metodą MAG dla 11 
uczestników projektu „Postaw na aktywność”. Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zawodowych 
potwierdzonych stosownym dokumentem. Kurs musi skończyć się egzaminem zewnętrznym. Cena kursu 
powinna zawierać (usługę trenerską, materiały szkoleniowe i dydaktyczne: notes, długopis, teczka, egzamin 
państwowy). Łączny wymiar godzin szkolenia na jednego uczestnika powinien wynosić nie mniej niż 100 godz. 
lekcyjnych. Szkolenie musi być realizowane w systemie dziennym w godzinach 8.00-20.00. 

 
Obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie kursu spawacza metodą MAG 
w salach zapewnionych przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca zapewni prowadzących posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia tj.: 
a) wykładowcę zajęć teoretycznych posiadającego wymagane ustawowo uprawnienia do 

prowadzenia przedmiotowych zajęć oraz 3-letnie doświadczenie w spawalnictwie,  
b) instruktor zajęć praktycznych posiadającego wymagane ustawowo uprawnienia do prowadzenia 

przedmiotowych zajęć oraz 3-letnie doświadczenie w spawalnictwie. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić indywidualne materiały szkoleniowe (jeden komplet dla każdego 
uczestnika) odpowiadające zakresowi merytorycznemu zajęć, które na pierwszych zajęciach przekaże 
każdemu z uczestników na własność. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić każdemu z uczestników notatnik oraz długopis, które zostaną 

rozdane na pierwszych zajęciach. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestnikom projektu materiały dodatkowe do spawania oraz 

materiały do wykonywania próbek. 

6. Wykonawca umożliwi eksponowania plakatu realizowanego projektu w miejscu i w czasie 
prowadzenia zajęć teoretycznych oraz praktycznych. 

7. Wykonawca wyda wszystkim uczestnikom zajęć, którzy wzięli udział w co najmniej 80% czasu zajęć, 
zaświadczenia o ukończeniu zajęć potwierdzające ukończenie zajęć oraz udział w projekcie.  

8. Wykonawca przeprowadzi egzamin końcowy według wytycznych Instytutu Spawalnictwa oraz normy 

PN-EN ISO 9606-1, po którym uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, książeczkę 

spawacza, certyfikat z Instytutu Spawalnictwa. 

9. Wykonawca zapewni prawidłowe dokumentowanie realizacji zajęć (dzienniki zajęć, listy obecności 
uczestników i inne dokumenty niezbędne do prawidłowej dokumentacji realizacji projektu na wzorach 
przekazanych przez Zamawiającego/Kierownika Projektu). 
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Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
1
 

 

3. Miejsce realizacji kursu 
miasto Ełk 
4. Termin realizacji kursu 
Listopad/grudzień 2017 r. 
 

5. Kryteria oceny oferty 
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące 
kryterium: najniższa cena. 

 

6. Kontakt 
Osobami upoważnionymi do kontaktów  w sprawie niniejszego zapytania jest: Małgorzata Jaworska – 
Koordynator Projektu, e-mail: malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl, tel. 85 74 89 102 lub 781-408-270 
 

7. Data i miejsca złożenia oferty 
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: T-Matic Grupa 
Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok lub e-mail: 
malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl z dopiskiem „oferta-kurs na operatora koparko-ładowarki w 
ramach projektu „Postaw na aktywność” w terminie do 20.10.2017 do godz. 15.00 
 
Załączniki do zapytania ofertowego 
1. Załącznik 1 – do Rozeznania rynku na oszacowanie kosztu usługi przeprowadzenia Kursu spawacza metodą 
MAG dla 11 uczestników projektu „Postaw na aktywność” 
 
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie. 
Z góry dziękujemy za odpowiedź. 
  

                                                           
1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi  do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą 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. 
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Załącznik 1 – do Rozeznania rynku   
na oszacowanie kosztu usługi przeprowadzenia  

Kursu na  spawacza metodą MAG 
dla 11 uczestników projektu „Postaw na aktywność”. 

 
…………………………………………..  
(pieczęć firmy) 

Oferta cenowa 
 
 

I. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z poniższą wyceną: 
Przedmiot/ szkolenie Proponowa

na liczba 

godzin 

kursu 

Kwota za 

1 uczestnika kursu  

Całkowity koszt kursu 

łącznie za 11 

uczestników 

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego na spawacza 
metodą MAG  dla 11 uczestników projektu „Postaw na 
aktywność”. 
Planowane terminy rozpoczęcia zajęć: X- XII 2017 
Miejsce realizacji: Ełk 

   

Materiały Liczba 

materiałów 

Koszt materiałów za 

1 uczestnika  

Całkowity koszt 

materiałów łącznie za 

11 uczestników 

Koszt materiałów szkoleniowych i dydaktycznych: notes, 

długopis, teczka dla 11 uczestników  projektu „Postaw 

na aktywność”. 

 

 

  

Egzamin państwowy Liczba 

egzaminów 

Koszt egzaminu za 

1 uczestnika  

Całkowity koszt 

egzaminów łącznie za 

11 uczestników 

Koszt zewnętrznego egzaminu –  
Spawacz metodą MAG  
Planowane terminy rozpoczęcia zajęć: X-XII 2017 
Miejsce realizacji: Ełk 

 

  
 

II. Oświadczenie 

1. Oświadczamy, że zapoznałem/-liśmy się z warunkami udziału określonymi w zapytaniu ofertowym oraz spełniamy 
wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.  
2. Jednocześnie oświadczam, że nie jest wyłączony z możliwości realizacji zamówienia, ponieważ nie jest powiązany 
osobowo oraz kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury 
wyboru Wykonawcy.  
 
Załączniki: 

1. Posiadane uprawnienia, kwalifikacje i referencje zrealizowanych kursów zgodnie z rozeznaniem 
2. CV trenera/-ów 
3. Program kursu 
4. Wstępny harmonogram kursu 
5. Inne…………………………………………………………………………………………... 

 

III. Osoba do kontaktu:..........................................................................tel. ..................................... 

Ełk, dnia…………………………………….…….. 

……………………………………………………………. 
(podpis Oferenta) 


