Zapytanie ofertowe

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja z siedzibą w
Warszawie przy Al. Reymonta 12 A, NIP: 118-00-88-817, KRS:0000100089 zaprasza do
złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia:

„Operator koparko – ładowarki”
w ramach projektu pt. „Osiągnij sukces zgodnie z planem”, Priorytet VIII ”Regionalne kadry
gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie
8.1.2
„Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i
modernizacyjnych
w
regionie”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Grupą docelową naszego projektu są osoby pełnoletnie, zamieszkujące lub zatrudnione na
terenie województwa mazowieckiego (powiaty: płocki, płoński, mławski i sierpecki), rolnicy
lub ich domownicy.
Dokonując wyboru wykonawcy Zleceniodawca stosuje zasadę jawności i przejrzystości oraz
równego traktowania potencjalnych kontrahentów.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przeprowadzenie szkolenia „Operator koparko-ładowarki”:
1. Szkolenie dla 12 osób.
2. Prosimy o złożenie oferty cenowej brutto w 2 wariantach:
- łącznie 202 h zajęć teoretycznych i praktycznych
- łącznie 176 h zajęć teoretycznych i praktycznych
3. Szkolenie powinno kończyć się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu oraz
zorganizowaniem egzaminu po zdaniu którego uczestnicy otrzymają uprawnienia z Instytutu
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie do wykonywania zawodu
Operatora maszyn do robót ziemnych.
4. W cenę kursu należy wliczyć koszt materiałów szkoleniowych, egzaminu oraz badania
lekarskiego.
Wykonawca szkolenia zapewnia ubezpieczenie uczestników szkolenia.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być realizowane w systemie weekendowym (sobota
– niedziela) lub w dni powszednie w godzinach popołudniowych.
II. Usługa obejmuje:
1. Ubezpieczenie uczestników szkolenia
2. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
3. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym.
4. Zorganizowanie egzaminu.

5. Wydanie stosownych zaświadczeń dla uczestników szkolenia o jego ukończeniu.
6. Prowadzenie dokumentacji szkolenia zgodnie z wytycznymi PO KL.
7. Dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia do Biura Projektu przy Al. Reymonta 12 A,
01-842 Warszawa.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty prosimy składać:
1. mailowo: biuro@polskawies2000.pl
2. osobiście w Biurze Projektu
3. pocztą na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu):
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja
Al. Reymonta 12 A
01-842 Warszawa
4. faksem na nr: 22 663 09 86
Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2011 r. do godz. 16:00
Osoba do kontaktu:
p. Małgorzata Burzyńska – Pracownik ds. rekrutacji, Tel.: 22 663 78 00,
e-mail: m.burzynska@polskawies2000.pl

