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Giżycko, dnia 01.07.2019r. 

 

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):  

80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego  

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

 

1. Przedmiotem oszacowania wartości zamówienia usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów 

na Patent Żeglarza i Sternika Motorowodnego, tj. realizację zajęć teoretycznych i praktycznych 

oraz przeprowadzenie egzaminów na patent sternika motorowodnego dla  osób w Giżycki i  w 

Olecku.  

 

L.P. Nazwa usługi Opis usługi Jednostka miary Ilość 

1.  Przeprowadzenie 
kursu żeglarza 
jachtowego i/lub 
sternika 
motorowodnego 

Kurs na żeglarza jachtowego będzie 
wynosił co najmniej 100 godzin i 
będzie składać się z zajęć 
teoretycznych i praktycznych ( 20 
godz. teoretycznych, 80 
praktycznych ). Egzaminu nie wlicza 
się do ww. 100 h szkolenia.   
Kurs na sternika motorowodnego 
będzie wynosił co najmniej 27 godzin 
i będzie składał się z zajęć 
teoretycznych i praktycznych ( 24 
godz. teoretyczne, 3 godz. 
praktyczne ) . Egzaminu nie wlicza się 
do ww. 27 h szkolenia.   
 

osoba 1 

2.  Przeprowadzenie Przeprowadzenie egzaminu i osoba 1 

http://www.ckziuwg.pl/
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egzaminu 
żeglarza 
jachtowego i/lub 
sternika 
motorowodnego 

wydanie patentów zgodnie z 
rozporządzeniu Ministra Sportu i 
Turystyki oraz Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
uzyskiwania upoważnienia do 
przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego posiadanie 
odpowiedniej wiedzy i umiejętności z 
zakresu żeglarstwa. 

 

2. Termin realizacji zamówienia to sierpień-wrzesień 2019 r. 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

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

prosimy przesłać do dnia 05.08.2018 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. Przeprowadzenie kursu żeglarza 
jachtowego i/lub sternika motorowodnego 

osoba Kwota netto: 

__________________ 

 ……………. 
30 

B. Przeprowadzenie  egzaminu żeglarza 
jachtowego i/lub sternika motorowodnego 

osoba Kwota netto: 

__________________ 

 ……………. 
30 

Razem (suma poz. A, B w kol. 4) 
Kwota netto: 

__________________ 

     

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 

mailto:ckudyr@gmail.com

