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Gliwice, 31.10.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 
zorganizowanie i przeprowadzenie  kursu "Obsługa wózków widłowych" 

w ramach projektu pn. "Powrót do społeczeństwa" współfinansowanego ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach RPO WSL 2014-2020 

I… Nazwa i adres zamawiającego: 

Nazwa zamawiającego: Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości  
Adres zamawiającego: ul. Zwycięstwa 36 
Kod Miejscowość:  44-100 Gliwice 
Telefon: 32 230 48 79 
Adres strony internetowej:  www.sfwp.gliwice.pl 
Adres poczty elektronicznej:                biuro@sfwp.gliwice.pl 
 
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  rozeznanie rynku 

Koszt usługi poniżej 50 tys. PLN netto nie wymagające zastosowania procedur zasady 
konkurencyjności dotyczącej beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwolnionych                            
z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do  niniejszego  rozeznania 
rynku  nie  stosuje  się Ustawy  z  dnia 29  stycznia  2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
Rozeznanie rynku wynika  z podrozdziału 6.5.1 „Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.” 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi wózków 

widłowych dla 5 uczestników projektu "Powrót do społeczeństwa" realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 
9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
2. Kurs dot. wózków podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych – kategoria urządzeń II WJO 
zgodnie z opracowanym lub zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego programem. 
3. Obowiązkiem wykonawcy będzie przeszkolenie wskazanej liczby uczestników projektu zgodnie                  
z odpowiednimi przepisami prawa umożliwiające im przystąpienie do egzaminu certyfikującego oraz 
zorganizowanie dla nich egzaminu.  
4. Kursanci mogą brać udział jako uczestnicy kursu otwartego organizowanego przez wykonawcę. 
5. Wykonawca zapewni w ramach usługi: 
- badania lekarskie, 
-zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie z wymogami przepisów prawa, 
- materiały dydaktyczne, 
- egzamin (teoretyczny i praktyczny) zgodnie z wymogami prawnymi przed Urzędem Dozoru 
Technicznego, 
- certyfikat/zaświadczenie ukończenia kursu, 
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- zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego,  
6.Planowany termin kursu:  listopad 2018 - styczeń 2019 
7. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do 7 dni od podpisania umowy przedstawić 
Zamawiającemu harmonogram zajęć. 
8.Wykonawca zobowiązany będzie dokumentować przebieg szkolenia oraz jego efekty. W tym celu 
po zakończeniu szkolenia przekaże Zamawiającemu: listy obecności, dziennik zajęć, dokumentację 
szkoleniową (np. wyniki testów wraz ze skalą punktową), kopie zaświadczeń, ankiet oceniających 
jakość i przydatność szkolenia, zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób w przypadku gdy uczestnik nie 
przejdzie pozytywnie badań lekarskich. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za 
przeprowadzone badania lekarskie na podstawie przedstawionego rachunku/faktury. 
 
II. Kod CPV:  
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przewidywany termin realizacji zamówienia przypada na okres: listopad 2018 – styczeń 2019,                         

w przypadku zmiany harmonogramu realizacji zadania określonego we wniosku o dofinansowanie 

projektu termin może ulec zmianie.  

IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: 
 

1) uprawnienia do prowadzenia w/w kursu. 
2) posiadanie wpisu  do ewidencji placówek kształcenie ustawicznego wydanego przez Kuratorium 
Oświaty  
3) posiadanie wpisu do  Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) 
 
V. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Cena (PLN) – 100% 

VI. TERMIN I WARUNKI ZŁOŻENIA OFERT 

Ofertę cenową  zgodnie z Załącznikiem 1 należy złożyć do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 12:00.  

Dopuszczalna forma składania ofert:  

przesyłka pocztowa skierowana na adres Zamawiającego lub  osobiście:  
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości (decyduje data wpływu) oraz drogą elektroniczną na 
adres:  karina@sfwp.gliwice.pl   z dopiskiem „Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu 
"Obsługa wózków widłowych" w ramach projektu  pn. "Powrót do społeczeństwa". 
 
VII. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:  

      Karina Śliwa tel. 32 230 48 79 

W załączeniu: 
 Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz Oferty 
 

 
       ……………………………………, dnia …………………………… 
                                                                                                                  miejscowość 

 
W odpowiedzi na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu "Obsługa wózków widłowych" 

 
Imię i nazwisko/ nazwa firmy  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP ....................................................................... Regon …………………………………………………………………………. 
 
numer telefonu.............................................................      e-mail ………………………………………………………………….. 
 
Osoba do kontaktu:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1. Oświadczam, że oferuję zorganizować i przeprowadzić kurs "Obsługa wózków widłowych"  za 

następującą cenę: 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Cena brutto 

1 

Kurs "Obsługa wózków 
widłowych" dla 1 osoby, w 

tym:   
………………………..zł.  

a) Koszt badań lekarskich ………………………..zł. 

b) 
Koszt egzaminu przed Urzędem 

Dozoru Technicznego 
………………………..zł. 

 
 

 
Składając ofertę  oświadczam, że: 
Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, spełniam warunki w nim zapisane i nie wnoszę do jego 
zapisów żadnych zastrzeżeń. 
 

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

( data, podpis Oferenta) 
 


