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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 
W związku z realizacją projektu „CENTRUM WSPARCIA – Klub AISZ TWP OR w Szczecinie” RPZP.07.02.00-32-

K010/19-00 realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Projekt 

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 7  Włączenie społeczne, działanie 7.2 Wsparcie dla 

tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-

zawodowej, zwracamy się z zapytaniem o cenę. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie przy Potulickiej 16, 70-234 Szczecin (biuro 
projektu), REGON 810405595, NIP 8510207566, twp@twp.szczecin.pl, 914480021. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych oraz egzaminów 
zewnętrznych przygotowujących do zdania egzaminu i uzyskania kwalifikacji dla osób powyżej 18 roku 
życia z terenu województwa zachodniopomorskiego - uczestników projektu: „CENTRUM WSPARCIA – Klub 
AISZ TWP OR w Szczecinie” RPZP.07.02.00-32-K010/19-00 realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie  w podziale na następujące części:  
 
CZĘŚĆ I - Operator wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z 
egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego  
Ilość godzin: 34 godzin, w tym: 24 godziny zajęć teoretycznych, 10 godzin zajęć praktycznych / na 1 
osobę.  
Cel kursu: Przygotowanie do uzyskania kwalifikacji UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych z 
mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą 
obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawne II WJO). Uzyska uprawnienia do bezpiecznej wymiany 
butli lpg w wózkach zasilanych gazem. 
 
Program kursu obejmuje conamniej: 
Kurs realizowany według programu szkoleniowego zatwierdzonego przez UDT. 
  
1. Typy stosowanych wózków jezdniowych 2h  
2. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych  5h  
3. Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po  
zakończeniu pracy 6h  
4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 4h  
5. BHP 4h  
6. Wiadomości o dozorze technicznym 3h  
7. Bezpieczne użytkowanie butli 2h  
8. Zajęcia praktyczne 8h 
 
RAZEM  
24 h teorii  
10 h praktyki 
 
Wymagania: 
- zapewnienie serwisu kawowego na zajęciach teoretycznych (kawa/herbata/woda/ciastka), 
- pokrycie opłaty za przystąpienie do egzaminu zewnętrznego  przed członkami  Komisji Urzędu Dozoru 
Technicznego w Szczecinie, 
- pokrycie kosztów odzieży ochronnej (jeśli dotyczy), 
- zapewnienie materiałów szkoleniowych – skrypt. 

CZĘŚĆ II - Kurs operator koparko-ładowarki klasa III  -  wszystkie typy 
Ilość godzin: 134 godziny, w tym 82 godziny zajęć teoretycznych i 52 godziny zajęć praktycznych/ na 1 

osobę  
Cel kursu: Przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, 
budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Po kursie operatora koparko-ładowarki uczestnik 
otrzymuje uprawnienia na wszystkie typy koparko-ładowarek klasy III. Kurs kończy się przystąpieniem do 
egzaminu zewnętrznego  przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje książeczkę operatora maszyn 
roboczych potwierdzającą uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki – wszystkie 
typy.  
Program kursu obejmuje co najmniej: 
1. Kurs operatora koparko-ładowarki 
2. użytkowanie eksploatacyjne 
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3. dokumentacja techniczna 
4. bezpieczeństwo i higiena pracy 
5. podstawy elektrotechniki 
6. silniki spalinowe 

7. elementy hydrauliki 
8. budowa koparko-ładowarek 
9. technologia robót 
10. zajęcia praktyczne 

 
Wymagania: 
- zapewnienie serwisu kawowego na zajęciach teoretycznych (kawa/herbata/woda/ciastka), 
- pokrycie opłaty za przystąpienie do egzaminu zewnętrznego  przed członkami  Komisji Egzaminacyjnej 
powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie  
- pokrycie kosztów odzieży ochronnej (jeśli dotyczy), 
- zapewnienie materiałów szkoleniowych – skrypt. 

CZĘŚĆ III - Budowa, eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV 
Liczba godzin: 6 h w tym 5 godzin zajęć teoretycznych i 1 godzina zajęć praktycznych/ na 1 osobę  
 
Cel kursu: Zdobycie przez słuchaczy teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności wymaganych w pracy 

na stanowisku elektryka. Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego. 

Program kursu obejmuje co najmniej:  

1. Organizacja prac przy urządzeniach elektroenergetycznych    1h

 2. Przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń      1h

 3. Wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy    1h

 4. Zasady i warunki wykonywania prac   montażowych, dozorowych i kontrolno–pomiarowych 2h

 5. Przygotowanie i przeprowadzanie prac kontrolno-pomiarowych 1h 

  

RAZEM 6godzin + egzamin 

 

Wymagania: 

- zapewnienie odzieży roboczej (jeśli dotyczy),  

- zapewnienie serwisu kawowego na zajęciach teoretycznych (kawa/herbata/woda/ciastka) 

- pokrycie opłaty za przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez 

URE, 

- zapewnienie materiałów szkoleniowych – skrypt. 

CZĘŚĆ IV - Kurs masażu sportowego  
Liczba godzin: 54 godzin w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne/ na 1 osobę (godzina 45min) 
Cel kursu: uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zasady i techniki wykonywania masażu sportowego. 

Program kursu obejmuje co najmniej: 

Zajęcia teoretyczne: Masaż sportowy – wiadomości wstępne; Podział masażu sportowego: Masaż w 

sportach: Wytrzymałościowo – siłowych, Sportach siłowych, Sportach walki, Grach zespołowych, Sportach z 

dużą dawką koncentracji, Odnowa biologiczna w sporcie, Zabiegi stosowane w odnowie biologicznej, Dieta 

w sporcie, Doping, Masaż izometryczny 

Zajęcia praktyczne: Biegi krótkie, średnio i długodystansowe, Skoki, rzuty lekkoatletyczne, Gry zespołowe, 

Sporty walki, Pływanie, Kajakarstwo wioślarstwo, Tenis, Gimnastyka.  EGZAMIN PRAKTYCZNY I 

TEORETYCZNY Z ZAKRESU KURSU.  

Wymagania: 

- zapewnienie odzieży roboczej jeśli jest wymagana  

- zapewnienie serwisu kawowego na zajęciach teoretycznych (kawa/herbata/woda/ciastka) 

- przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego dla uczestników szkolenia, w postaci egzaminu certyfikacyjnego, 

- zapewnienie materiałów szkoleniowych – skrypt. 
 

CZĘŚĆ V – Kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami 
Liczba godzin: 60 godzin w tym 37 godzin wykładów i 23 godziny ćwiczeń/ na 1 osobę 
Cel kursu: Zdobycie kompetencji i umiejętności potrzebnych do tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji 
pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania 
relacjami. Przygotowanie do uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy 
nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
z egzaminu uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.  
Program kursu: Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 
opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami 
zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Profesjonalistów Rynku Nieruchomości). 

Wymagania: 

- zapewnienie serwisu kawowego (kawa/herbata/woda/ciastka) 
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- Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu absolwent kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający 

zdobyte kwalifikacje oraz licencję zawodową  „Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN” 

- zapewnienie materiałów szkoleniowych – skrypt. 
 
      CZĘŚĆ VI – Kurs wizażu ze stylizacją paznokci 

Liczba godzin: 60 godzin (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)/1 osoba 

Cel kursu: Zdobycie kompetencji i umiejętności w zakresie stylizacji paznokci i wizażu. Kurs łączy w sobie 

naukę wykonywania atrakcyjnych makijaży na różne okazje oraz stylizacji paznokci w różnych technikach.  

Program kursu 

Wizaż 

1. Elementy kosmetologii:  

 określenie typu cery.  

2. Oświetlenie - podstawy kamuflażu.  
3. Trójwymiarowość twarzy, geometria:      

 kształty i korekta twarzy, oczu, ust, brwi, nosa;  

 techniki konturowania twarzy na mokro i sucho;  

 techniki korekty oka- dobór i przedłużanie rzęs jednodniowych.  

4. Warsztat makijażysty:  

 zapoznanie się ze specyfika zawodu, organizacja warsztatu pracy; higiena pracy, higiena rąk;  

 przygotowanie twarzy do makijażu profesjonalnego;  

 znajomość kosmetyki kolorowej;  

 zastosowanie i klasyfikacja profesjonalnych kosmetyków i akcesoriów do makijażu.  

5. Omówienie i wykonanie makijażu – zajęcia praktyczne - makijaż dzienny, wieczorowy, 
kreatywny.  

6. Warsztat Charakteryzatora:  

 zapoznanie się ze specyfiką zawodu;  

 zastosowanie i klasyfikacja kosmetyków i akcesoriów do charakteryzacji;  

 omówienie i wykonanie wybranych charakteryzacji teatralnych i filmowych - zajęcia praktyczne.  
7. Podział kolorów:  

 analiza kolorystyczna;  

 psychologia kolorystyki 

8. Pielęgnacja cery 
9. Geometria brwi 

 
Stylizacja paznokci 
1.Teoria   
- Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Budowa paznokcia, 
- Metody i środki , zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wykorzystywanych w pracy, 
- Podstawowe zagadnienia z zakresu chorób paznokci i skóry, 
- Zalecenia w przypadku istniejących chorób paznokci i skóry, 
- Narzędzia i sprzęt do pracy. 
2.Manicure klasyczny. 
- Przygotowanie stanowiska pracy, 
- Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu manicure klasycznego, 
- Rodzaje manicure: klasyczny, biologiczny, 
- Nauka prawidłowego malowania płytki paznokciowej, 
- Wykonanie zabiegu manicure klasycznego z malowaniem, 
3.Manicure spa, malowanie naturalnej płytki lakierem. 
- Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu manicure spa, 
- Manicure spa i welness dłoni, 
- Wykonanie peelingu dłoni, 
- Nauka profesjonalnego masażu dłoni, 

- Zabieg parafinowy na dłonie, 
- Nauka profesjonalnego masażu dłoni, 
- Prawidłowa aplikacja lakieru. 
4.Manicure hybrydowy. 
 - Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu manicure hybrydowego, 
- Receptura preparatów stosowanych, 
- Omówienie zastosowania preparatów wykorzystywanych przy manicure hybrydowym, 
- Przygotowanie naturalnej płytki do zabiegu manicure hybrydowego, 
- Prawidłowa aplikacja lakierów hybrydowych, 
- Wzornictwo tradycyjne za pomocą lakierów hybrydowych, 
- Prawidłowe usuwanie lakieru hybrydowego. 
5.Pedicure klasyczny oraz hybrydowy. 
 - Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu pedicure klasycznego oraz   hybrydowego, 
- Nadawanie kształtu paznokciom, 
- Techniki wycinania skórek, 
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- Materiały - kosmetyki i akcesoria do pedicure, 
- Rodzaje pedicure i kolejność wykonania zabiegu, 
- Nauka aplikacji jednym kolorem oraz french, 
- Omówienie pracy z frezarką - pedicure frezarkowy. 

6. Przedłużanie płytki paznokciowej na formę oraz tipsa. 
- Wprowadzenie, żele jednofazowe, trójfazowe, 
- Bezpieczne przygotowanie płytki paznokciowej pod tipsa oraz formę, 
- Dobór odpowiedniego tipsa, technika klejenia, 
- Prawidłowa praca z szablonem, technika klejenia, 
- Prawidłowa budowa paznokci żelowych:  krzywa C, punkt stresu, linia włosa, szkielet paznokcia żelowego 
- Najpopularniejsze kształty ( kwadrat, owal, migdał, szpic). 
Wymagania: 

- zapewnienie serwisu kawowego (kawa/herbata/woda/ciastka) 

-  otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu/ Certyfikat. 

- zapewnienie materiałów szkoleniowych – skrypt. 
 
 
III Wymagania od Wykonawców:  

1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
2. Wykształcenie/doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia zgodne z tematyką kursu.  
3. Zajęcia będą się odbywać w Szczecinie  - w odpowiednio przygotowanych salach przez Wykonawcę. 
4. Zapewnienie materiałów szkoleniowych (podręczniki lub skrypty zgodne z tematyką kursu, wydruki lub 

płyty CD z materiałami ćwiczeniowymi, teczki, notesy, długopisy, ołówki, itp.), które przejdą w 
posiadanie uczestnika kursu (materiały przekazane powinny być uczestnikom w trakcie kursu). 

5. Zapewnienie sprzętu niezbędnego do należytej realizacji przedmiotu zamówienia spełniającego wymogi 
prawne  

6. Ponoszenie wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, nie 
przewidzianych w umowie.  

III Opis wspólny dla wszystkich części:  
 

1. Zajęcia realizowane będą w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych, lub w trybie weekendowym w 
zależności od preferencji zgłoszonych przez uczestników/uczestniczki projektu. Szczegółowy harmonogram 
realizacji zajęć zostanie określony przez zamawiającego w porozumieniu z wykonawcą.  

2. Miejscem prowadzenia kursów/szkoleń oraz przeprowadzania egzaminów musi być miasto Szczecin. 
3. Pokrywa koszty badań lekarskich dla uczestników. 
4. Efektem każdego kursu/szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji 

potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np.certyfikatem). Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające 
uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznane w danym środowisku, sektorze lub 
branży(definicje kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji wykazano w wytycznych Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020) 

5. Zamawiający pokrywa koszty ubezpieczenia NNW każdego uczestnika. 
6. Wykonawca zobligowany jest do: 

a) Prowadzenie zajęć zgodnie z programem  
b) Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w tym dziennika zajęć, listy obecności, protokołów odbioru 

serwisu kawowego/ wydanych certyfikatów/zaświadczeń/ świadectw, materiałów szkoleniowych 
itp.,   

c) Zapewnienie przystosowanych do rodzajów kursów sal do prowadzenia zajęć. Sale muszą być 
przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pozbawione barier architektonicznych. 
Dodatkowo sale będą musiały zostać oznaczone w sposób wskazany przez zamawiającego,  

d) Zapewnienie sprzętu niezbędnego do prowadzenia danego rodzaju kursu zawodowego, w tym 
odpowiedniej odzieży roboczej jeśli jest wymagana, 

e) Zapewnienie każdemu uczestnikowi wydruków z materiałami ćwiczeniowymi, które przejdą w 
posiadanie uczestnika/uczestniczki kursu oraz  sprzętu niezbędnego do należytej realizacji 
przedmiotu zamówienia spełniającego wymogi w zakresie BHP i ppoż. 

f) Informowania uczestników/uczestniczki kursu że jest on współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

g) Cała dokumentacja związana z realizacją przedmiotu zamówienia w tym wydawane uczestnikom 
kursu zaświadczenia i/certyfikaty musza zawierać informacje o otrzymani wsparcia z UE, w tym EFS 

w ramach RPO WZ (zamawiający udostępni wzory oznaczeń) 
h) Dostarczenia wszystkich list obecności, dzienników zajęć, i innych dokumentów związanych z 

realizacją usługi, o które zwróci się Zleceniodawca do biura projektu mieszczącego się przy ulicy 
Potulickiej 16 w Szczecinie.  

i) Wykonawca będzie każdorazowo niezwłocznie i pisemnie informował Zamawiającego o nieobecnościach 
na zajęciach uczestników, ich spóźnieniach i wcześniejszych wyjściach lub o ich zwolnieniach 
lekarskich oraz prowadził stosowny rejestr.  

j) Wydania każdemu uczestnikowi/uczestniczce kursu/szkolenia imiennego zaświadczenia 
potwierdzającego zdobycie kwalifikacji lub kompetencji (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do 
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Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017r.w                                                  
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  

k) Egzaminy przeprowadzone zostaną do 30 dni po zakończeniu szkolenia. 
l) Wykonawca zapewnia przygotowanie do egzaminów ze zdawalnością minimum na poziomie 80%. 

W przypadku niższego wskaźnika wykonawca zobowiązuje sie do pokrycia kosztów ewentualnego 
dodatkowego szkolenia oraz poprawkowych egzaminów we wskazanych w pkt. m instytucjach.  

m) Przygotowanie uczestników/uczestniczek do egzaminu zewnętrznego kwalifikacyjnego w danym 
zawodzie i przed właściwą instytucją:  

- Operator wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia – egzamin zewnętrzny 
przed członkami  Komisji Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie; 
- Kurs operator koparko-ładowarki klasa III  -  wszystkie typy - egzamin zewnętrzny  przed Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie; 
- Budowa, eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV - egzamin 
zewnętrzny przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez URE; 
- Kurs masażu sportowego – egzamin certyfikacyjny  
- Kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami – egzamin licencyjny w ośrodku posiadającym 
akredytację Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie.  

n) Pokrycia kosztów zewnętrznego egzaminu kwalifikacyjnego w danym zawodzie i przed właściwą 
instytucją (j.w). 

o) Podane stawki za egzaminy zewnętrzne winny być zgodne ze stawkami podanymi w odpowiednich 
Instytucjach Egzaminujących podanych w pkt. m (jeśli dotyczy), w przeciwnym razie oferty 
cenowe nie zgodne z owymi zapisami zostaną odrzucone bez możliwości uzupełnienia. 

p) W związku z faktem, że koszt egzaminów w niektórych instytucjach jest waloryzowany co roku w 
styczniu i proporcjonalnie wzrasta do wzrostu średniej krajowej dopuszcza się podanie ceny za 
egzamin wyższej o 15%. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 
podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 
sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego. 

8. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zamówień polegających na powtórzeniu 
podobnych usług w ramach umowy zawartej z wybranym oferentem. 

10. Jeśli oferta będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz 
zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, co do której Oferent nie złoży wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania reżimu sanitarnego obowiązującego w 
związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa COVID 19 zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi Głównego Inspektor Sanitarnego, a w szczególności: 

a) przygotowania procedury przychodzenia/ wychodzenia oraz przebywania uczestników szkolenia na 
terenie obiektu, w którym będą odbywały się zajęcia z uwzględnieniem zasady zapewnienia 4m2 
na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami oraz 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w 
sali podczas zajęć. 

b) przygotowania procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia i poinstruowania 
wykładowców jak należy je stosować. 

c) zapewnienia czystości sal, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy 
krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików 

d) zabezpieczenia środków do dezynfekcji rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do 
dezynfekcji rąk 

e) zabezpieczenie wykładowców i w miarę potrzeby uczestników zajęć w środki ochrony osobistej, w 
tym rękawiczki i maseczki ochronne. 

f) przyjęcia od uczestników szkolenia zgody na udział w zajęciach w przyjętym reżimie sanitarnym 
12. Zajęcia zostaną przeprowadzce w terminach: od III kwartału 2020 do IV kwartału 2020 r. zgodnie z 

harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym;  
13.  Zamawiający zastrzega sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość kontroli 

realizacji spotkań w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentacji związanej z realizacją 
spotkań.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazanie po zakończeniu kursu w terminie 14 dni:  
 faktury/rachunku za wykonaną usługę wraz z dokumentacją kursową: 

a) List obecności uczestników na zajęciach, 
b) Dziennika zajęć, 
c) Potwierdzeń odbioru przez uczestnika dokumentów poświadczających zakończenie szkolenia i 

nabycie kwalifikacji, 
d) Potwierdzeń odbioru przez uczestnika serwisu kawowego, materiałów szkoleniowych 

(skrypt/podręcznik/odzież robocza – jeśli jest wymagana) 
e) Kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem protokołu z egzaminu końcowego,  
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f) Kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających zakończenie 
szkolenia i nabycie kwalifikacji, 

g) Ankiet oceniających szkolenie wypełnionych przez uczestników,  
15. Wszystkie wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty jednostkowej brutto 

podanej w formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.  
16. Cena brutto przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki 

związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze 
publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z 
obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu.   

 
 
IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Po wyłonieniu Wykonawców/ Wykonawcy, Przedmiot zamówienia będzie wykonywany pod wskazanym 
przez Zamawiającego adresem (miasto Szczecin). Koszty dojazdu pokrywa w całości Wykonawca.  

2. Termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz z kompletną dokumentacją kursową 
(wskazaną w III Opis wspólny dla wszystkich części pkt. 14). W przypadku braku środków finansowych 
na koncie projektu płatność zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu kolejnej transzy dotacji bez 
odsetek za opóźnienie. 

3. Zapytanie o cenę  nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze zm.). 

4. Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie, ulica Potulicka 16,  oraz na stronie internetowej  
www.twp.szczecin.pl   

5. Kryterium wyboru – 100% cena. 
 
 
IV. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego 
Zapytania o cenę. 

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
 

Oferta musi zawierać: 
 Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP i Regon; 
 Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku);  
 Oferta winna zawierać treść wymienioną na formularzu ofertowym; 
 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 
 Osobę do kontaktu; 
 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione. 

 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: mdrewniok@twp.szczecin.pl, osobiście lub pocztą 

tradycyjną na adres: Biuro Projektu ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin do dnia 13.07.2020 r. 

2.  Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w 

przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie 

ze złożoną ofertą) przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twp.szczecin.pl/
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FORMULARZ OFERTOWY 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin 

 

  Wykonawca: ............................................................ 

 Adres....................................................................... 

           Tel./Fax.................................................................... 

  E-mail...................................................................... 

  NIP: ....................................................................... 

Przystępując do zapytania o cenę na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych oraz egzaminów 

zewnętrznych przygotowujących do zdania egzaminu i uzyskania kwalifikacji dla osób powyżej 18 roku życia z 

terenu województwa zachodniopomorskiego - uczestników projektu: „CENTRUM WSPARCIA – Klub AISZ TWP 

OR w Szczecinie” RPZP.07.02.00-32-K010/19 realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 

Regionalny w Szczecinie, oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 

(uwaga – należy wpisać cenę w części na którą składana jest oferta w sposób jednoznaczny i niepozostawiający 

wątpliwości.) 

 

1. Część I Operator wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z 

egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego                                                                                                                                                                                           

Za łączną cenę ryczałtową netto………………………………PLN, za przeprowadzenie kursu dla jednej osoby 

 

Za łączną cenę ryczałtową netto………………………………PLN, za przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla jednej 

osoby. 

 

Miejsce i adres przeprowadzenia kursu………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejsce i adres przeprowadzenia egzaminu………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. CZĘŚĆ II - Kurs operator koparko-ładowarki klasa III  -  wszystkie typy                                                                                                                                                                                          

Za łączną cenę ryczałtową netto ………………………………PLN, za przeprowadzenie kursu dla jednej osoby. 

 

Za łączną cenę ryczałtową netto ………………………………PLN, za przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla 

jednej osoby. 

 

Miejsce i adres przeprowadzenia kursu…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejsce i adres przeprowadzenia egzaminu……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. CZĘŚĆ III - Budowa, eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV    

 Za łączną cenę ryczałtową netto………………………………PLN, za przeprowadzenie kursu dla jednej osoby. 

 

Za łączną cenę ryczałtową netto ………………………………PLN, za przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla 

jednej osoby. 

 

Miejsce i adres przeprowadzenia kursu…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejsce i adres przeprowadzenia egzaminu……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. CZĘŚĆ IV - Kurs masażu sportowego                                                                                                                                                                                          

Za łączną cenę ryczałtową netto ………………………………PLN, za przeprowadzenie kursu dla jednej osoby. 
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Za łączną cenę ryczałtową netto ………………………………PLN, za przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla 

jednej osoby. 

 

Miejsce i adres przeprowadzenia kursu……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejsce i adres przeprowadzenia egzaminu………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5. CZĘŚĆ V – Kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami                                                                                                                                                                                          

 

Za łączną cenę ryczałtową netto ………………………………PLN, za przeprowadzenie kursu dla jednej osoby. 

 

Za łączną cenę ryczałtową netto ………………………………PLN, za przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla 

jednej osoby. 

 

Miejsce i adres przeprowadzenia kursu……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejsce i adres przeprowadzenia egzaminu……………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. CZĘŚĆ VI – Kurs wizażu ze stylizacją paznokci 
 

Za łączną cenę ryczałtową netto ………………………………PLN, za przeprowadzenie kursu dla jednej osoby. 

 

Miejsce i adres przeprowadzenia kursu……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zapisane w zapytaniu. 

 

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

                (podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
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