
 

 

Białystok, 24.07.2017r. 
Rozeznanie rynku 
dotyczy: postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu oszacowanie wartości kursów 
zawodowych dla uczestników projektu „Postaw na aktywność” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), 10 
Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
zatrudnienia  

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 trenerskiej do szkolenia Pracownik biurowy 
z certyfikatem ECDL dla 13 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). Łączny wymiar godzin szkolenia na jednego uczestnika 
powinien wynosić 119 godz. lekcyjnych. Szkolenie może być zrealizowane w systemie dziennym, w godzinach 

8.00-17.00. Trener nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
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Program szkolenia - Pracownik biurowy – 119 godz. 
Profesjonalna obsługa biura – 7godz.  
Efektywna komunikacja w biurze – 7 godz. 
Typologia klientów – 7 godz. 
Profesjonalna obsługa Klienta – 3 godz. 
Podstawy marketingu i marketingu społecznościowego – 2 godz.  
Kreowanie dobrego wizerunku w firmie – 2 godz. 
Tworzenie i obieg dokumentów w firmie - 7 godz.  
Ogólne przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska pracownika biurowego i pierwsza 
pomoc – 14 godz. 
Pakiet MS Office wg. standardów ECDL (MS Word, MS Excel, Internet, poczta elektroniczna) – 70 godz. 

 

3. Miejsce realizacji kursu: miasto Ełk 
4. Termin realizacji kursu: sierpień 2017 r. – wrzesień 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 – szkolenie „Postaw na aktywność” w 
terminie do 7.08.2017 do godz. 15.00 

 

Załączniki do zapytania ofertowego 
1. Załącznik 1 – do Rozeznania rynku na oszacowanie kosztu usługi przeprowadzenia szkolenia Pracownik 
biurowy z certyfikatem ECDL dla 13 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 szkolenia Pracownik biurowy z certyfikatem ECDL 

dla 13 uczestników projektu „Postaw na aktywność”. 

 
 
 
 

………………………………………….. 
(pieczęć firmy) 

Oferta cenowa 
 

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

liczba godzin kursu 

Kwota za 

1 godzinę kursu 

Pracownik biurowy z certyfikatem ECDL   

dla 13 uczestników projektu „Postaw na aktywność”. 
Planowane terminy rozpoczęcia zajęć: VIII-IX 2017 
Miejsce realizacji: Ełk 

Zagadnienia: 
 
 
 

 
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. Inne…………………………………………………………………………………………... 

 

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

Ełk, dnia…………………………………….…….. 

 

 

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


