Warszawa dnia 19 marca 2018 r.
Zamawiający
Lider:
Softronic Sp. z. o.o.
Ul. Towarowa 37
61-896 Poznań
Partner
ICT Artur Olesiński
ul. Bieniewicka 53
05-870 Błonie
Oddział: ul. Pańska 98 lok.26, 00-837 Warszawa

ZAPYTANIE CENOWE
szacowanie wartości zamówienia nr 2018/01/SOFTRONC/ICT/Szkolenia

W związku z realizacją projektu „E-kompetentni - szkolenia komputerowe dla mieszkańców
województwa zachodniopomorskiego w wieku 50 lat i więcej”, RPZP.08.10.00-32-K018/17-00,
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przez SOFTRONIC sp. z o.o. w partnerstwie
z ICT Artur Olesiński, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na - na realizację usługi
przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla 440 osób fizycznych, w wieku 50 lat i więcej,
zamieszkałych w rozumieniu Kc w woj. Zachodniopomorskim, wynajmu sali na szkolenia
komputerowe
oraz
zapewnienia
cateringu
kawowego
na
terenie
województwa
zachodniopomorskiego.
Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku i ma na celu oszacowanie wartości
zamówienia .

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania kosztów nie jest ofertą w rozumieniu zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. / oraz nie wiąże stron
Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 ani innych przepisach prawa.
Opis przedmiotu zamówienia:
 80000000-4-Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 80500000-9- Usługi szkoleniowe
 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
1. Usługa składa się na:
- przeprowadzeniu szkoleń – usługa trenerska
- najem sali komputerowej – 10 stanowisk komputerowych

- zapewnienia cateringu kawowego
2. Szacowana ilość łącznie:
Trener - 5960h lekcyjnych
Sala - 5960h lekcyjnych
Catering - 14900 osobodni
Podział godzinowy na zadania:
Dla zadania 1 i 2
20 grup x 120h = 2400h

Dla zadania 3 i 4
14 grup x 140h = 1960h

Dla zadania 5 i 6
10 grup X 160h = 1600h

3. Usługa trenerska ma zapewniać pełne pokrycie ram kompetencji na poziomach A, B i C zgodnie ze
standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych DIGCOMP oraz przygotować uczestników do
przystąpienia do egzaminów ECDL DIGCOMP. Sala komputerowa ma być wyposażona w sprzęt
umożliwiający przeprowadzenia szkoleń zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych
DIGCOMP dla średnio 10 osób jednocześnie.
4. Obszar realizacji zamówienia, czyli województwo zachodniopomorskie, jest podzielone między
Lidera i Partnera w następujący sposób:
 Lider będzie realizował projekt w powiatach: Świnoujście, Kamieński, Gryficki, Goleniowski,
Policki, Szczecin, Stargardzki, Choszczeński, Gryfiński, Pyrzycki, Myśliborski.
 Partner będzie realizował projekt w powiatach kołobrzeski, koszaliński, Koszalin, sławieński,
białogardzki, świdwiński, łobeski, szczecinecki, drawski, wałecki.
Na każdy z obszarów zostanie podpisana osobna umowa z potencjalnym wykonawcą/ami. W ramach
szacowania można będzie zaznaczyć czy szacowanie dotyczy całego województwa
zachodniopomorskiego czy jego części.
Lider i Partner mają zadania podzielone po połowie. Czyli na każdym z obszarów będzie
zrealizowanych 10 grup x 120h, 7 grup x 140h i 5 grup x 160h zajęć.
5. Okres realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w okresie kwiecień – grudzień 2018r. Chyba że okres realizacji
projektu zostanie wydłużony.
Oferta powinna zawierać:
Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Termin nadsyłania ofert: do 26 marca 2018 roku do godziny 16:00
Oferty prosimy nadsyłać na adres e- mail:
Marek.lajtar@softronic.pl
lub
biuro@ictszkolenia.pl
albo dostarczyć drogą pocztową/osobiście na adres:
Softronic sp. z o.o., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań
lub
ul. Pańska 98 lok.26, 00-837 Warszawa
(liczy się data wpływu oferty do biura)

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Postępowanie ma
na celu oszacowanie wartości zamówienia i ewentualne dokonanie wyboru podwykonawcy usługi.

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik. 1

.....................................................
Pieczęć
Dane dotyczące Oferenta:
1. Nazwa:
2. Adres pocztowy:
3. Nr telefonu:
4. Nr faksu: _______________________________________
5. Adres e-mail:
6. REGON:
7. NIP:
Odpowiadając na ZAPYTANIE CENOWE szacowanie wartości zamówienia nr 2018/01/SOFTRONIC/
ICT/Szkolenia dotyczące realizacji usługi przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla 440 osób
fizycznych, w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych w rozumieniu Kc w woj. Zachodniopomorskim,
wynajmu sali na szkolenia komputerowe oraz zapewnienia cateringu kawowego na terenie
województwa zachodniopomorskiego do projektu „E-kompetentni - szkolenia komputerowe dla
mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w wieku 50 lat i więcej” składam/y następującą
ofertę cenową na:
Obszar realizacji, który obejmuje wycena
Obszar
Tak
Całe województwo zachodniopomorskie – 5960h zajęć i
14900 osobodni
Obszar Lidera – 2980h zajęć i 7450 osobodni
Obszar Partnera – 2980h zajęć i 7450 osobodni
Cena jednostkowa (brutto) za 1
godzinę zajęć / 1 zestaw
cateringu kawowego

Nie

Cena łączna (brutto)
uwzględniająca obszar realizacji

Usługa trenerska
Najem sali komputerowej
Catering kawowy

Oświadczam że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

………..............dnia………… r.

………………………………
Podpis i pieczęć

