
 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 Zebrzydowice, dnia 05.02.2015r. 

 

Znak sprawy: GOPS.271.POKL.4.N.2015                                                                            

                               

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia  

o wartości poniżej 2 500 euro 

 

Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operator wózka widłowego z wymianą 

butli gazowej LPG dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy 

sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Zakres tematyczny ma przygotowywać do uzyskania uprawnienia operatora wózka widłowego  

 

 

Wykonawca zapewnia: 

 wykwalifikowaną osobę prowadzącą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu kursu o w/w 

tematyce, 

 materiały/urządzenia szkoleniowe dla każdego uczestnika/uczestniczki kursu, 

 miejsce odbycia zajęć praktycznych,  

 badania kwalifikacyjne dla uczestników/uczestniczek, 

 ubezpieczenie. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje osoby prowadzącej kurs, 

 program kursu, 

 oferta cenowa. 

 

Zakres wykonywanych zadań: 

 zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu (ich liczba 

może ulec zmianie), 

 sporządzanie list obecności,  

 dokumentacja fotograficzna kursu, 

 wydanie zaświadczenia/certyfikatu wraz z kopią o ukończeniu kursu dla każdego 

uczestnika/uczestniczki. 

 

Miejsce realizacji treningu: teren Gminy Zebrzydowice (w razie braku możliwości zorganizowania 

kursu na terenie Gminy Zebrzydowice Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych 

z przywozem oraz dowozem uczestników/uczestniczek projektu na teren Gminy Zebrzydowice). 
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2. Termin realizacji zamówienia: luty/marzec 2015 

3. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od: 

L. p. Nazwa i adres wykonawcy Oferta cenowa Uwagi 

1.  OS Białecki 

ul. Energetyków 8 

44-330 Jastrzębie Zdrój 

650,00zł/osobę  

2.  Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy 

ul Katowicka 24 

44-335 Jastrzębie Zdrój  

1 300,00zł/osobę  

3.  OKZ Ustroń 

ul. Stawowa 3 

43-450 Ustroń  

2 875,00zł/osobę  

4.  FHU A priori 

ul. 11 Listopada 9 

44-335 Jastrzębie Zdrój 

930,00zł/osobę  

4. Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 23 grudnia 2013r. wynosi: 930,00 złotych : 4,2249 euro = 220 euro 

 

5. Wybrano wykonawcę nr 1. 

 

6. Data dokonania wyboru oferty: 05.02.2015r. 

 

7. Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca nr 1 zaoferował najniższą cenę za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opearor wózka 

widłowego z wymianą butli LPG dla uczestników/czek projektu systemowego „Pomagając innym 

pomagamy sobie”, zatem powierzone zostanie mu wykonanie w/w usługi.  

 

Notatkę sporządził/ła:  

 

Zatwierdzam do realizacji: 

 

 

(data i podpis osoby upoważnionej)  

 

 

  


