
ZAPYTANIE  OFERTOWE

 w sprawie organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych
z dnia 27.02.2018r.

Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu 
niniejszego zapytania ofertowego.

1.ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający :
Nazwa                                                           Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie
Numer REGON                                            330969850-00038
Numer NIP                                                   6721988772

Dane teleadresowe Zamawiającego :
Adres do korespondencji                              ul. Kisielice Duże 30,78-200 Białogard
E-mail                                                           cisbialogard@gazeta.pl
Tel.                                                                94 311 03 50  , 668 709 583                  
Godziny pracy                                              700 - 1500

Osoba do kontaktu                                        Mirosława Raczewska

2.ZAPYTANIE  OFERTOWE

Tytuł zapytania                                          Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest
                                                                   zorganizowanie i przeprowadzenie  kursów 
                                                                   zawodowych .  
Publikacja zapytania                                  Zapytanie ofertowe  jest dostępne w siedzibie 
                                                                   zamawiającego ul. Kisielice Duże 30, 78-200 Białogard
                                                                   oraz na stronie internetowej  www. cisbialogard.pl

Charakter prawny zapytania                     Zapytanie ofertowe realizowane zgodnie z zasadą
                                                                  konkurencyjności. 

3.OPIS  PRZEDMIOTU  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

 Przedmiot zamówienia- informacje podstawowe:

Opis Projektu                                          Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji         
                                                                Projektu RPZP.07.01.00-32-K019/16-00 pn. „ Bilet do pracy-
                                                                aktywizacja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji 
                                                                



                                                                       Społecznej w Białogardzie osób zagrożonych ubóstwem i 
                                                                wykluczeniem społecznym z terenu powiatu białogardzkiego”
                                                                w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
                                                                Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.      

Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia- przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników 
projektu.

Wspólny Słownik Zamówień                          80530000-8-usługi szkolenia zawodowego
(Kody CPV przedmiotu zamówienia)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:                                                                                
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych  pn.:  

 - obsługa biura z egzaminem ECDL ( min. 70 godz.) - 3 osoby
 - kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli z egzaminem UDT( min. 50 godz., w tym 15 godz. 
   praktyka)- 4 osoby
 - monter elementów elektronicznych ( min. 150 godz.) – 5 osób
 - kucharz ( min. 150 godz.)  – 8 osób                                                                                                        
Kurs powinien obejmować zajęcia  teoretyczne i praktyczne.                                                              
Termin : marzec 2018r. – kwiecień 2018r., w godzinach  800 – 1400

Miejsce szkoleń : Białogard                                                                                                                        

 Wykonawca zapewnia :

 -wyposażoną bazę lokalową do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego 
 - prowadzenie dokumentacji ze szkoleń 
 - materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla każdego uczestnika                                                                
- wydanie  zaświadczenia o ukończeniu kursu, uzyskaniu kwalifikacji 
  

4. KRYTERIA WYBORU  OFERTY :

1 . Cena   45%

2. Doświadczenie  zawodowe 30 %

3. Kryterium jakości 25 %



 5.ZASADY  WYBORU  OFERTY :

Kryterium Waga Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów

Cena 45% Cena oferty najniższej /cena oferty ocenianej x 45 = cena
Łącznie w ramach kryterium  można osiągnąć 45 pkt

Doświadczenie 
zawodowe 

30 %  Ilość kursów przeprowadzonych w ostatnich  3 latach obejmujących 
przedmiot  zamówienia: 
1 - 5 pkt
2 - 10 pkt
3- 20 pkt
powyżej 3 – 30 pkt
Łącznie w ramach kryterium  można osiągnąć 30 pkt

Kryterium jakości 25% Posiadane certyfikaty i akredytacja – 25 pkt 
Łącznie w ramach kryterium  można osiągnąć 25 pkt

6.TERMIN  SKŁADANIA  OFERTY:

Ofertę wraz z załącznikami należy składać do  08.03.2018r.  do godziny 12 .00 : 

1 ) osobiście w siedzibie Centrum Integracji Społecznej ul. Kisielice Duże 30,  78-200 Białogard 

2 ) pocztą tradycyjną na adres Centrum Integracji Społecznej ul. Kisielice Duże 30, 78-200 Białogard

     (za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie)

3 ) pocztą elektroniczną na adres cisbialogard@gazeta.pl

7. OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY:

    - oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 1
    - formularz ofertowy - na każde szkolenie osobno – załącznik nr 2
    - program szkolenia – załącznik nr 3
    - wykaz przeprowadzonych szkoleń – załącznik nr 4
    - pisemne potwierdzenie bazy lokalowej w miejscu prowadzenia kursu
    - referencje

mailto:cisbialogard@gazeta.pl

