
 

Projekt „W nowej roli” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
   Kwidzyn, dnia 11.07.2014r. 

Zapytanie ofertowe nr 1 
 
 Powiślaoska Regionalna Agencja Zarządzania Energią, siedziba biura Baldram 9a, 82-500 Kwidzyn 
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu spawania dla uczestników projektu „W nowej 
roli" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
 
Termin wykonania: 
• Lipiec 2014– Lipiec 2015 
 
Wymagania dot. przedmiotu zamówienia: 
 
• program i czas trwania szkolenia z zakresu spawania musi byd zgodny z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa (ilośd godzin min. 160 ). Kurs powinien kooczyd się egzaminem koocowym 
według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa, po którym uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o 
ukooczeniu kursu, książeczkę spawacza, certyfikat z Instytutu Spawalnictwa; 
• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkich materiałów spawalniczych, biurowych, 
odzieży oraz zapewnienie egzaminu; 
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za monitorowanie obecności uczestnika na zajęciach 
• Kurs powinien odbywad się na terenie powiatu kwidzyoskiego, sztumskiego, malborskiego, lub 
tczewskiego (w przypadku braku odpowiedniej infrastruktury, dopuszcza się realizacje kursów poza 
terenem realizacji projektu) 
 
Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria: 
 
• zgodnośd oferty z opisem Zamawiającego; 
• cena. 
 
Informacje dodatkowe: 
 
1.Szkolenie będzie finansowane w całości ze środków publicznych; 
2. Ilośd osób szkolonych będzie uzależniona od ilości chętnych, którzy wybiorą te szkolenie 
(orientacyjna ilośd ok. 18 osób) 
2.Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą do dnia 
29.07.2013r. 
 
Do oferty (stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania) należy załączyd: 
 
• dokument potwierdzający prawo do prowadzenia kursów zawodowych; 
• program kursu obejmujący: liczbę godzin i czas trwania kursu(termin); 
• wstępne wymagania dla uczestników kursu; 
• sposób sprawdzenia efektów kursu. 
 
Podpisaną ofertę należy sporządzid na załączonym Formularzu i złożyd ją w terminie do dnia 
28.07.2013 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) do Powiślaoskiej Regionalnej Agencji 
Zarządzania Energią, Baldram 9a, 82-500 Kwidzyn z dopiskiem na kopercie „Oferta na 
przeprowadzenie kursu spawania". Dodatkowych informacji udziela – Marcin Duda pod nr tel. 
662 074 567 w godzinach 8.00 – 14.00. 
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(nazwa, adres lub pieczątka wykonawcy)  

  

NIP ……………………………………….  

  

REGON …………………………………  

  

..............................................dnia............................... r.  

  

O F E R T A 

  

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu spawania  

dla uczestników projektu pn.: „W nowej roli” współfinansowanego ze środków Unii  

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oferuję wykonanie zamówienia  

na następujących warunkach:  

  

1. Cena szkolenia 1 osoby brutto: ……………………..zł  

Słownie: ……………………………………………………………………………………zł  

2. Termin wykonania zamówienia: …………………………………………………..  

3. Miejsce szkolenia:  

- teoria…………………………………………………………………..  

- praktyka……………………………………………………………………………….  

4. Dokument potwierdzający ukooczenie kursu………………………………………………...  

Oświadczam, że:  

- w cenie oferty zostały uwzględnione koszty wykonania zamówienia, w tym  

materiały szkoleniowe, koszty egzaminu paostwowego, koszty  

odzieży roboczej, inne:………………………………………………………………….  

  

Integralną częśd oferty stanowią:  

- dokument potwierdzający prawo do prowadzenia kursów zawodowych;  

- program kursu obejmujący liczbę godzin i czas trwania kursu (termin);  

- wstępne wymagania dla uczestników kursu;  

- sposób sprawdzenia efektów kursu  

- ……………………………………………………………  

  

 

  

…………………………        …………………………..  

 Miejscowośd i data        podpis Wykonawcy 
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Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązao osobowych lub kapitałowych 

z Zamawiającym 
 
 
 
Niniejszym oświadczam, że ………………………………………………………………(nazwa Wykonawcy) nie jest 

powiązany z Zamawiającym tj. Powiślaoską Regionalną Agencją Zarządzania Energią   osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

 

   

….…………………………… 

 (miejscowośd, data) 

…………………….………………………………….. 

 (Czytelny podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy oraz pieczęd 

firmowa) 

 


