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O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
ul. Boh. Monte Cassino 53
20-705 Lublin

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe z dnia 30 czerwca 2011r. dotyczące realizacji szkoleń
technicznych: PROJEKTOWANIE AUTOCAD W PRAKTYCE; KOSZTORYSOWANIE BUDOWLANE;
TECHNIKI POMIARÓW GPS; PODSTAWY PROJEKTOWANIA W PHP/MySQL I TWORZENIE STRON
WWW; POSŁUGIWANIE SIĘ SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I POSTĘPOWANIE W SYTUACJI
ZAGROŻENIA (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w ramach realizacji projektu
„Akademia Umiejętności Technicznych” nr projektu UDA-POKL.02.01.01-00-A61/10, chcielibyśmy
przedstawić naszą ofertę.
Szkolenia techniczne realizowane będą w ośmiu edycjach:
- I EDYCJA
– lipiec 2011 r. – wrzesień 2011 r.
- II EDYCJA
– wrzesień 2011 r. – listopad 2011 r.
- III EDYCJA – listopad 2011 r. – styczeń 2012 r.
- IV EDYCJA
– marzec 2012 r. – kwiecień 2012 r.
- V EDYCJA
– maj 2012 r. – lipiec 2012 r.
- VI EDYCJA
– lipiec 2012 r. – wrzesień 2012 r.
- VII EDYCJA – wrzesień 2012 r. – listopad 2012 r.
- VIII EDYCJA – listopad 2012 r. – styczeń 2013 r.

- 5 grup szkoleniowych,
- 5 grup szkoleniowych,
- 5 grup szkoleniowych,
- 5 grup szkoleniowych,
- 5 grup szkoleniowych,
- 5 grup szkoleniowych,
- 5 grup szkoleniowych,
- 5 grup szkoleniowych.

Akceptujemy fakt, iż wybór rodzaju szkolenia pozostawiony jest Uczestnikom Projektu oraz, że harmonogram
szkoleń może ulec zmianie w celu dostosowania do potrzeb Uczestników Projektu.
Szkolenia techniczne obejmą łącznie 40 grup szkoleniowych liczących średnio 10 osób każda.
Szkolenia realizowane będą w wymiarze 60 godzin lekcyjnych dla każdej z grup (łącznie 2.400 godzin
lekcyjnych), w systemie 10 spotkań w weekendy (sobota, niedziela) po średnio 6 godzin lekcyjnych.
Podczas szkolenia PROJEKTOWANIE AUTOCAD W PRAKTYCE uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami
takimi jak:
zasady tworzenia rysunków,
poruszanie się w przestrzeni programu,
zasady posługiwania się menu,
zasady posługiwania się edytorem graficznym,
przegląd elementów graficznych,
przegląd modyfikacji,
warstwy,
kreskowanie,
wymiarowanie,
umieszczanie tekstów,
przygotowanie do wydruku i wydruk.
Podczas
jak:
-

szkolenia KOSZTORYSOWANIE BUDOWLANE uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami takimi
metody i zasady kosztorysowania,
przepisy prawa związane z kosztorysowaniem,
przykładowe przedmiary robót,
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Podczas
-

kalkulacje cen,
kosztorysy z zakresu różnych branż na wybranym oprogramowaniu Zuzia, Norma, Rodos lub inne.
szkolenia TECHNIKI POMIARÓW GPS uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami takimi jak:
podstawy funkcjonowania satelitarnych systemów lokalizacji,
układy odniesienia wykorzystywane w pomiarach satelitarnych,
wybrane modele odbiorników,
prowadzenie pomiarów GPS w realnych, zróżnicowanych warunkach terenowych,
przygotowywanie podkładów mapowych i konfiguracja projektów,
opracowywanie wykonanych pomiarów.

Podczas szkolenia PODSTAWY PROJEKTOWANIA W PHP/MySQL I TWORZENIE STRON WWW uczestnicy
zostaną zapoznani z zagadnieniami takimi jak:
wprowadzenie do języka PHP,
programowanie w języku PHP,
wprowadzenie do baz danych,
aplikacje bazodanowe,
korzystanie z technologii PHP / MySQL w ramach prostej aplikacji sieciowej,
administrowanie bazami danych.
Podczas szkolenia POSŁUGIWANIE SIĘ SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I POSTĘPOWANIE W
SYTUACJI ZAGROŻENIA uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami takimi jak:
zagadnienia prawne w zakresie bezpieczeństwa przy użyciu substancji chemicznych w pracy – przepisy
polskie i unijne,
pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia,
gospodarowanie substancjami i preparatami niebezpiecznymi,
prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp na stanowisku pracy z substancjami
niebezpiecznymi.
Wszystkie zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny i odbywać się będą na terenie
województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i
podlaskiego.
W ramach realizacji szkolenia zobowiązujemy się do:
1. Przeprowadzenia szkoleń w formie zajęć o charakterze teoretyczno – praktycznym.
2. Zapewnienia warunków lokalowych do prowadzenia szkoleń (sal szkoleniowych spełniających wymogi
bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także instalację grzewczą oraz posiadających
odpowiednie zaplecze sanitarne i wyposażenie zgodne z wymogami szkolenia).
3. Zapewnienia materiałów szkoleniowych i niezbędnych podręczników dla Uczestników Projektu.
4. Zapewnienia kadry wykładowców legitymujących się odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.
5. Zapewnienia każdego dnia zajęć dla Uczestników Projektu cateringu w postaci obiadu i poczęstunku (kawa,
herbata, ciastka).
6. Prowadzenia dokumentacji szkolenia na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.
7. Przeprowadzania testów wiedzy pozwalających monitorować postępy Uczestników Projektu w nauce na
początku, w środku i na zakończenie szkolenia.
8. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który
opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
9. Przesłania w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.
10. Zarejestrowania swojej instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie
www.inwestycjawkadry.pl i aktualizowania w tej bazie informacji o realizowanym szkoleniu nie rzadziej niż
raz w miesiącu. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca prześle Zamawiającemu potwierdzenia dokonania
aktualizacji informacji za każdy miesiąc kalendarzowy
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Oświadczamy, że:
a) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
posiadamy min. 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym min. 2-letnie
doświadczenie w realizacji projektów w ramach PO KL), (załączone oświadczenie z wykazem
projektów),
realizujemy/zrealizowaliśmy prawidłowo w przeciągu 3 ostatnich lat min. 3 usługi/projekty
szkoleniowe o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) każda,
(potwierdzone załączonymi referencjami),
realizujemy/zrealizowaliśmy prawidłowo w przeciągu 3 ostatnich lat co najmniej 2
usługi/projekty szkoleniowe dla co najmniej 400 UP każda (w tym min. 1 usługę szkoleniową na
obszarze min. 5 województw), (potwierdzone załączonymi referencjami),
osoba przewidziana do zarządzająca projektem posiada min. roczne doświadczenie (zdobyte w
przeciągu 3 ostatnich lat) w zarządzaniu projektem dla co najmniej 400 osób na obszarze min. 5
województw, (potwierdzone załączonym CV),
posiadamy zarejestrowane jednostki organizacyjne w terenie – w tym co najmniej w 2
województwach gdzie będą realizowane szkolenia, (potwierdzone załączonymi dokumentami
potwierdzającymi powyższe),
b) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn.
posiadamy na koncie bankowym co najmniej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)
wolnych środków, (potwierdzone załączonymi odpowiednimi dokumentami, tj. wyciąg bankowy,
zaświadczenie z banku lub inny odpowiedni dokument bankowy potwierdzający powyższe) lub
gwarancję bankową na 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
posiadamy ubezpieczenie OC na kwotę minimum 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
c) nie należymy do kategorii wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, tj.:
wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego;
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
osoby fizyczne lub wykonawcy, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu
(spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowoakcyjne) albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.
d) przedłożyliśmy następujące dokumenty:
aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek,
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-

e)

aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach,
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sądowego (wydane maksymalnie w ciągu ostatnich 6 miesięcy),
aktualne zaświadczenie o niekaralności spółki oraz członków zarządu lub jednoosobowego
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.
nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z
dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z
2007r., nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Oświadczamy, że jesteśmy gotowi zrealizować szkolenia.
Proponowana przez nas cena brutto za jedną grupę szkoleniową wynosi:
…………………………………………
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………)
Tj. ................(słownie:......................................................) za godzinę szkolenia.

Podpis
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