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Gaj Mały 02.10.2017 

 

 

Zapytanie Ofertowe 

 

 

W związku z realizacją projektu RPWP. 08.03.01-30-0014/16 „Kształcenie 

zawodowe w naszych szkołach to dobry wybór”  realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – 

tryb konkursowy na terenie województwa Wielkopolskiego poszukujemy w ramach 

postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności firm które przeprowadza następujące 

kursy kwalifikacyjne: 

  

LP NAZWA OPIS KURSU 
ILOŚĆ 
OSÓB 

1 
KURS GRAFIK 

KOMPUTEROWY 

Celem kursu grafiki komputerowej jest przygotowanie do podjęcia 

pracy w charakterze grafika komputerowego  

- minimalny czas trwania kursu 40 h 

- uczestnicy poznają obsługę trzech programów Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator oraz Indesign w stopniu podstawowym i 

rozszerzonym. 

- kurs skierowany jest do uczniów kierunku Technik Organizacji 

Reklamy w szkole ZSZiL w Nowym Tomyślu - 10 osób 

- kurs zakończony egzaminem 

10 



 

„Kształcenie zawodowe w naszych szkołach to dobry wybór” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

2 

KURS NA 
UPRAWNIENIA 

ELEKTRYCZNE DO 1 
KV 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do obsługi urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. Szkolenie ma 

umożliwić uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości 

niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania 

uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych o napięciu do 1KV 

- minimalny czas trwania kursu 42 h 

- kurs skierowany do uczniów kierunku Technik Informatyk w ZS w 

Opalenicy (5 osób) oraz ZSP w Czarnkowie ( 5 osób) 

- kurs zakończony egzaminem 

10 

3 
KURS OBSŁUGI 

WÓZKÓW 
PODNOŚNIKOWYCH 

Uczestnicy nauczą się podstaw budowy i zasad działania różnych typów 

wózków, dającą gwarancję ich prawidłowej eksploatacji i 

obowiązujących przepisów BHP, zasad poruszania się po terenie 

zakładu pracy, bezpieczeństwa p.poż., zasad udzielania pierwszej 

pomocy przedlekarskiej przepisów i wytycznych Urzędu Dozoru 

Technicznego w zakresie eksploatacji wózków widłowych z 

masztem. 

- minimalny czas trwania kursu 60 h 

Kurs skierowany do uczniów kierunku Technik logistyk  w ZS w 

Opalenicy ( 5 osób) oraz  ZSZiL w Nowym Tomyślu (5 osób) 

- kurs zakończony egzaminem  

10 

4 KURS BARISTY 

Uczestnicy kursu baristycznego: zapoznają się z: nowymi trendami 

sztuki baristycznej, wskazówkami dotyczącymi receptur 

kaw, poznają aranżacje różnych rodzajów kaw, sposoby ich ekspozycji, 

wykształcą umiejętności sporządzania kawy i sposobów ich podawania, 

poznają praktykę zdobienia napojów latte art. 

- minimalny czas trwania kursu 30 h 

Kurs skierowany do uczniów kierunku Technik Żywienia i usług 

Gastronomicznych oraz Technik Hotelarstwa  - ZS nr 3 w 

Międzychodzie. 

- kurs zakończony egzaminem 

10 

 

Wszystkie kursy muszą zakończyć się egzaminami potwierdzającymi nabyte 

kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy muszą  otrzymać certyfikaty potwierdzające te 

umiejętności. 

Egzaminy zostaną przeprowadzone przez niezależne od beneficjenta uprawnione 

instytucje do przeprowadzania kursów egzaminów zawodowych. 
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 Uwaga: 

Kursy Grafik komputerowy oraz Kurs Baristy realizowane będą na terenie szkół wskazanych w 

zapytaniu. 

Kurs na uprawnienia do 1 KV oraz Kurs obsługi wózków podnośnikowych mogą odbywać się na 

terenie szkół lub w odległości nie większej niż 70 km od szkół. 

Kursy realizowane będą weekendowo lub w ferie zimowe w okresie od 23.102017 do 31.03.2018 . 

Harmonogram kursów uzgodniony zostanie po wyłonieniu wykonawcy. 

Prosimy o podanie kwoty kursu przypadającą na 1 uczestnika.  

Istnieje możliwość zwiększenia ilości osób które objęte zostaną kursami. 

 

Oferty oceniane będą według klucza: 

 – najniższa cena ( waga punktów 90%). 

– program kursu  ( waga punktów 10%). 

 

Pozycje słownika CPV obejmujące niniejsze zapytanie: 

80570000-0  Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

80531000-5 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego 

80531200-7 Usługi szkolenia technicznego 

80531100-6 Usługi szkolenia przemysłowego 

80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 

80410000-1 Różne usługi szkolne 

80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego 

80210000-9 Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średnie 

80212000-3 Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej 

80211000-6  Usługi edukacji technicznej na poziomie szkoły średniej 
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Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania: 

1. Dostawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Liderem projektu. 

W tym celu musi złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr.1 „Oświadczenie 

wykonawcy o braku powiązań z Beneficjentem” wraz z ofertą. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

3. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną 

powiadomieni drogą elektroniczną mailowo i poprzez stronę internetową 

www.leantech.com.pl  

 

Oferty cenowe wraz z informacją na temat okresu gwarancji prosimy przesyłać do 

dnia 16.10.2017 na adres e-mail : biuro@leantech.com.pl  lub pocztą na adres:   

Lean Tech Robert Markowiak 

Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko  

 

Z poważaniem 

Robert Markowiak  

Lean Tech  

Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko 

Tel. 693 00 40 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.leantech.com.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM 

 
 
 

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

/miejscowość i data/ 

…….......................................... 

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

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

……………………………… 

……………………………… 

/Nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu –  

Lean Tech Robert Markowiak  Gaj Mały 118B, 64-520 Obrzycko. 

Nie posiadam powiązań między Beneficjentami lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Beneficjentów lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjentów 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 

polegającymi w szczególności na: 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 5 % 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. 

 

 

 

 

                              …………………………………………………………………………….. 

                                  /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 


