
 

Strona 1 z 5 
 

 

Giżycko, dnia 11.04.2018r. 

 

Rozeznanie rynku - przeprowadza się w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości 
zamówienia 

 

W związku z realizacją projektu „Kadry inteligentnych specjalizacji - ekonomia wody.” Nr 

RPWM.02.04.01-28-0045/17, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny usług edukacyjnych. 

 

Zamawiający:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

ul. Smętka 5 

11-500 Giżycko 

Telefon: 874282012 

Faks: 874282012 

Adres e-mail: ckudyr@gmail.com 

Adres strony www: www.ckziuwg.pl  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny słownik zamówień (kod CPV):  

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe;  

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. 

 

1. Przedmiotem oszacowania wartości zamówienia są usługi związane z przeprowadzeniem szkoleń 

z zakresu doskonalenia nauczycieli będących pracownikami Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego. 

 

L.P. Nazwa usługi Opis usługi Jednostka miary Ilość 

1.  Szkolenie z 
obsługi 
platformy e-
learningowej 

Obsługi platformy e-learningowej, 
tworzenia i zamieszczania na stronie 
poszczególnych zasobów lub 
aktywności kursu oraz projektowania 
własnych kursów wraz z ćwiczeniami 
praktycznymi. Szkolenie odbędzie się 
w placówce w celu 
wykorzystania zainstalowanej 
platformy. Szkolenie będzie trwało 96 
godzin dydaktycznych, zakończone 
będzie egzaminem  i wydaniem 
certyfikatu.  

sztuka 1 

2.  Kurs stolarza 
jachtowego 

Ilość godzin - 35 (10godz. zajęcia 
teoretyczne, 25 godz. zajęcia 
praktyczne) Oferta kursu zostanie 
indywidualnie przygotowana dla 
potrzeb CKZiU. Kurs odbywać się 

osoba 2 
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będzie w systemie zaocznym 
Prowadzony będzie w pracowni 
stolarskiej specjalizującej się w 
stolarce jachtowej, poza miejscem 
zamieszkania uczestników. 
Zakończony będzie egzaminem i 
zaświadczeniem/certyfikatem.  

3.  Kurs instruktora 
praktycznej 
nauki zawodu 

Kurs instruktora praktycznej nauki 
zawodu to 80 godz. zgodnie z 
rozporządzeniem MEN (70 godz. 
teorii oraz 10 godz. zajęć 
praktycznych). Kurs zorganizowany 
po 
uzyskaniu zgody W-M Kuratora 
Oświaty będzie kończył się 
zaświadczeniem.  

osoba 6 

4.  Szkolenie 
Autocad 2D 3D 
z certyfikatem 

Szkolenie Autocad. Szkol będzie 
trwało 9 dni ( 63 godz. dydakt. ) dla 
nauczycieli. Celem szkolenia będzie 
nabycie wiedzy i umiejętności 
niezbędnej do szkolenia ucz/sł z 
programu 
AutoCad. Podzielone jest na poziomy 
bazowym 2D, zaawansowanym 2D i 3 
D. Kończy się egzaminem i 
certyfikatem. Certyficate off 
Completion.  

osoba 3 

5.  Programista 
CNC 

Obsługa i programowanie obrabiarek 
sterowanych numerycznie – 
operator/programista CNC. Z 
podstawową znajomością obsługi 
programów komputerowych będzie 
brał udział w szkoleniu obsługi 
obrabiarek stopień CNC1. Ilość godzin 
– 51, czas trwania 5dni. Po 
zakończeniu szkolenia, każdy z 
Uczestników otrzymuje imienne 
certyfikaty opisowo potwierdzające 
nabyte umiejętności zgodnie z 
wdrożonymi procedurami ISO 
9001:2015 oraz ISO 
29990:2010 TüV NORD Polska. 
Certyfikaty EMT-Systems Każdy 
Uczestnik naszego kursu otrzymuje 6 
certyfikatów ukończenia szkolenia 
przygotowane w różnych językach. ( 
V 2018r ) 
Po szkoleniu kursanci otrzymują 
również ZAŚWIADCZENIE ( rozp.MEN 
z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach 

osoba 2 
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pozaszkolnych.  

6.  Kurs na 
uprawnienia 
spawalnicze 
MIG/MAG-TIG 

Spawanie metodą MAG - MIG – 135 
TIG – 141 Przygotowanie kadry ( 2 n-li 
) do prowadzenia zajęć na 
uprawnienia spawalnicze. Kurs trwa 3 
tygodnie czyli 21 dni, ilość godzin 150 
na praktykę i teorię moduły są ze 
sobą połączone. Zajęcia odbywają się 
na hali spawalniczej. Kurs 
kończy się egzaminem który trwa 8 
godzin. Kurs na instruktora 
spawalnictwa kończy się dyplomem 
międzynarodowego instruktora 
spawalniczego IWP Z.  

osoba 2 

7.  Szkolenie z 
obsługi tablicy 
interaktywnej 

Szkolenie odbywać się będzie w 
siedzibie CKZiU. Czas trwania 2 dni po 
5 godzin.  

sztuka 1 

 

2. Termin realizacji zamówienia to maj-czerwiec 2018 r. 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Wycenę kosztów usługi sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma  

prosimy przesłać do dnia 24.04.2018 r. do godz. 15.00: 

 

• na adres mailowy ckudyr@gmail.com wpisując w tytule – „wycena usług szkoleniowych – 

doskonalenie”, 

lub 

• pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, z dopiskiem na kopercie „wycena usług szkoleniowych – 

doskonalenie”. 

 

Niniejsze szacowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 
Cywilnego, jak również nie stanowi zobowiązania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

do zawarcia umowy. 
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Załącznik nr 1. Formularz do uzupełnienia 

_________________________________ 

Miejscowość, data  

 

Nazwa Wykonawcy:   

Adres:   

NIP/REGON:    

Numer telefonu/fax:   

Adres e-mail:    

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

ul. Smętka 5 

11-500 Giżycko 

ckudyr@gmail.com 

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia  

na usługi związane z procesem szkolenia w ramach projektu pt. „Kadry inteligentnych specjalizacji - 

ekonomia wody.” informuję, że szacowana wartość zamówienia wynosi:  

 

Przedmiot zamówienia 

Cena netto 

jednostkowa 

Planowana 

liczba 

jednostek 

Razem (kol. 2 x kol. 3) 

1 2 3 4 

A. Szkolenie z obsługi platformy e-learningowej 

sztuka Kwota netto: 

__________________ 

 ……………. 
1 

B. Kurs stolarza jachtowego 

osoba Kwota netto: 

__________________ 

 ……………. 
2 

C. Kurs instruktora praktycznej nauki zawodu 

osoba 
Kwota netto: 

__________________ 
……………. 

6 

D. Szkolenie Autocad 2D 3D z certyfikatem 
osoba Kwota netto: 

__________________ 
……………. 3 

E. Programista CNC 
osoba Kwota netto: 

_________________ 
……………. 2 

F. Kurs na uprawnienia spawalnicze MIG/MAG-

TIG 

osoba Kwota netto: 

________________ 
……………. 2 

G. Szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej 
sztuka Kwota netto: 

________________ 
……………. 1 

Razem (suma poz. A, B, C , D , E ,F, G w kol. 4) Kwota netto: 

mailto:ckudyr@gmail.com
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__________________ 

     

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) spełniam wszystkie warunki/wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty,  
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby realizacji 

niniejszego postępowania zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem 
niniejszego postępowania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod 
warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. 

 

_________________________________ 

        Podpis i pieczęć firmowa 

 


