
 

  

 

 

 

Leżajsk, 30.05.2017 r 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława  Chrobrego/Technikum Nr 2 w Leżajsku (ZSL) zaprasza do złożenia 

ofert na przeprowadzenie kursów „Obsługa kas fiskalnych” oraz „Prawo jazdy kat. C+E” i „Operator 

wózków jezdniowych”.  Oferta służy do rozeznania rynku i oszacowania wartości przedmiotu zamówienia 

w projekcie pt.: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” nr wniosku: WND-

RPPK.09.04.00-18-0004/16 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie IX osi priorytetowej, 

Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

 „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” to projekt konkursowy realizowany w 

okresie od 01.05.2017 r. do 31.10.2019 r. , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszy 

Europejskich. Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia absolwentów 

ZSL/Technikum Nr 2 w Leżajsku w zawodach technik logistyk i ekonomista poprzez poprawę jakości 

kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy i wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

1. Zamawiający:  

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego/Technikum Nr 2, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6, 37-300 

Leżajsk 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zschrobry.lezajsk.pl 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej w ramach zadania: Przeprowadzenie kursów: 

„Obsługa kas fiskalnych” oraz „Prawo jazdy kat. C+E” i „Operator wózków jezdniowych” dla uczestników 

projektu „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista - sukces na rynku pracy projektu w ramach Regionalnego  

Program u Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię 

Europejską.  

Zamówienie udzielane w częściach:  

Część I  Przeprowadzenie kursu „Obsługa kas fiskalnych” dla 55 uczestników projektu „Wykwalifikowany 

logistyk i ekonomista - sukces na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską.  

Część II Przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. C+E” i „Operator wózków jezdniowych” dla 65 

uczestników projektu „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista - sukces na rynku pracy” 

współfinansowanego przez Unię Europejską.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załącznik Nr 1. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.41.11.00-8. 

 

3. Sposób przygotowania oferty: 

Zgodnie z formularzem ofertowym – w załączeniu. Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, 

komputerowo, maszynowo lub odręcznie drukowanymi literami. Proponowana cena oferty winna 

uwzględnić wszystkie zobowiązania, i musi być określona w polskich złotych.  

 

3. Kryterium wyboru oferty:  

3.2. Cena – 70% 

3.3. Doświadczenie oraz kompetencje wykonawcy – 30% 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

6.1. Biuro projektodawcy: Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego/Technikum Nr 2, ul. M. Curie-

Skłodowskiej 6, 37-300 Leżajsk lub e-mail:sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl do 6 czerwca 2017 r. 

6.3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień 

dotyczących złożonej oferty. 

 

7. Zapytania o przedmiot zamówienia: 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Andrzej Makówka, kom. 511674257, e-

mail: andrzejmakowka@wp.pl 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowy. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Andrzej Makówka 

 

Koordynator Projektu 



 

  

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 2 

 

                                                                         

 

Formularz ofertowy 
                                                                        

Miejscowość, data : ……………………………………… 
 

 

Dane Oferenta 

Nazwa oferenta: ………………………………………………………………… 

Adres  : ………………………………………………………………………….. 

Tel.: ……………………………………………………………………………… 
 

 

 

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze w formie zapytania ofertowego z dnia   30.05.2017 

roku: 

1. Oferuję prowadzenie przeprowadzenie kursu: „Obsługa kas fiskalnych”  

2. Proponuję stawkę jednostkową za 1 uczestnika kursu ………………………. zł  brutto 

3. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki niezbędne wymienione w ogłoszeniu. 

 

 

 

                                          Podpis Oferenta 

 …………………………………….. 

 



 

  

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 2 

 

                                                                         

 

Formularz ofertowy 
                                                                        

Miejscowość, data : ……………………………………… 
 

 

Dane Oferenta 

Nazwa oferenta: ………………………………………………………………… 

Adres  : ………………………………………………………………………….. 

Tel.: ……………………………………………………………………………… 
 

 

 

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze w formie zapytania ofertowego z dnia   30.05.2017 

roku: 

1. Oferuję prowadzenie przeprowadzenie kursów: „Prawo jazdy kat. C+E” i „Operator 

wózków jezdniowych”  

2. Proponuję stawkę jednostkową za 1 uczestnika kursu: 

a.  „Prawo jazdy kat. C+E” ………………………. zł  brutto 

b. „Operator wózków jezdniowych” ………………………. zł  brutto 

3. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki niezbędne wymienione w ogłoszeniu. 

 

 

 

                                          Podpis Oferenta 

 …………………………………….. 

 
 


