Jabłoń, dn. 14.03.2018 r.

ROZEZNANIE CENY RYNKOWEJ
Szanowni Państwo,
Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
21-205 Jabłoń,
ul. A. Zamoyskiego 4
REGON 000094455
NIP: 539-11-71-546
zaprasza do składania ofert
w ramach procedury badania ceny rynkowej
Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) a
złożona w odpowiedzi oferta nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art.
66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.
459 z późn. zm).
Rozeznanie ma na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej świadczonych usług
celem oszacowania wartości zamówienia, w związku z realizacją projektu pt.
„Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość” Realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w
Jabłoniu, na podstawie umowy nr RPLU.12.04.00-06-000/17-00 z Województwem
Lubelskim, Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
działania 12.4 Kształcenie zawodowe
Opis przedmiotu planowanego do przeprowadzenia zamówienia:
Przedmiot zamówienia wg Kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć
szkoleniowych (cyklu kursów i szkoleń) ukierunkowanych na cele, rezultaty i główne
założenia Projektu .
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie następujących kursów i szkoleń:
I.
Kurs na prawo jazdy kat. B
II.
Kurs - Spawanie metodą MAG-135
A) Uczniowie
B) Nauczyciele
III.
Kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym+ wymiana butli
Gazowej
A) Uczniowie
B) Nauczyciele
IV.
Kurs na uprawnienia elektryczne „E”-eksploatacja
A) Uczniowie
B) Uprawnienia elektryczne E+D (eksploatacja i dozór) – 1 nauczyciel
V.
Kurs Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.

Kurs obsługi urządzeń agrotronicznych
Szkolenie ,,Rachunkowosć rolna”
A)
Uczniowie
B)
Nauczyciele
Szkolenie Podatek VAT w rolnictwie
Szkolenie Autodesk Autocad
Kurs barmański I stopnia
A)
Uczniowie
B)
Nauczyciele
Kurs kelnerski
Kurs baristyczny
A)
Uczniowie
B)
Nauczyciele
Kurs carvingu
Wykorzystanie
programów
komputerowych
w
nauczaniu
przedmiotów
Ekonomicznych
Wykorzystanie technologii komputerowej w prowadzeniu produkcji rolniczej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia.
Termin wykonania usług: w okresie kwiecień 2018r. – listopad 2019r.
Proszę o przygotowanie odpowiedzi - sporządzenie oferty zawierającej orientacyjną
kalkulację kosztów wykonania usług z wykorzystaniem formularza rozeznania cenowego
rynku (Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia). Dopuszcza się uzupełnienie formularza
w zakresie części, wybranych poszczególnych części (kursów, szkoleń).
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania
przesłanych informacji lub dokumentów.
Uprzejmie proszę o złożenie odpowiedzi – w terminie do dnia 19 marca 2018 roku
do godz. 15.00. w siedzibie ZSCKR w Jabłoniu, ul. A. Zamoyskiego 4, 21-205 Jabłoń,
sekretariat szkoły w formie pisemnej, fax-em (833560017) lub drogą e-mailową na adres: email: zsckrjablon@poczta.fm
Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Grzywaczewska, adres e-mail:
zsckrjablon@poczta.fm, tel.: 833560017

W imieniu Zamawiającego:
……………………………

Załącznik nr 1 do zaproszenia
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia cyklu kursów i
szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu projektu pt. „Rozwój zawodowy
krokiem w przyszłość” Realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, na podstawie umowy nr
RPLU.12.04.00-06-000/17-00 z Województwem Lubelskim, Departamentem Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe
Kursy i szkolenia będą prowadzone przez Wykonawców posiadających niezbędną
wiedzę i doświadczenie, którzy skierują do wykonania zamówienia osoby zdolne do wykonania
zamówienia i posiadające niezbędne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia i świadczenia usług
w niezbędnym zakresie i w sposób wskazany poniżej w opisie poszczególnych części przedmiotu
zamówienia, w tym w szczególności do:
1) przygotowania programu kursu lub szkolenia zawierającego w szczególności: nazwę i zakres
kursu, szkolenia; czas trwania i sposób organizacji kursu, szkolenia; cele kursu, szkolenia;
2) zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz sprzętów i urządzeń do prowadzenia kursów i
szkoleń;
3) zapewnienia odzieży ochronnej i badań lekarskich dla uczestników kursów, szkoleń.
OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przeprowadzenie zajęć z zakresów tematycznych (Każdy Kurs lub każde Szkolenie stanowią
oddzielną część przedmiotu zamówienia)
Ilekroć w dalszej części opisu wskazano ilość godzin- należy rozumieć godzin zegarowych,
chyba, że wskazano inaczej.
I.

Kurs na prawo jazdy kat. B

Termin realizacji: IV-VI 2018, I -VI 2019;
60 godzin zegarowych na 1 uczestnika szkolenia (30 godzin teorii, 30 godzin praktyki)
– liczba uczestników – 20 osób – 2 grupy szkoleniowe po 10 osób.
Zajęcia z teorii – zajęcia w 2 grupach po 10 osób
Zajęcia praktyczne – indywidulane zajęcia z uczestnikami.
Realizacja kursu w terminie wskazanym wyżej – zajęcia teoretyczne odbywają się w salach
udostępnionych przez szkołę.
Kurs jest realizowany po lekcjach – od poniedziałku do piątku.
Usługa szkoleniowa obejmuje:
- koszt przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych
- koszt badań lekarskich uczestników projektu
Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe
II.

Kurs - Spawanie metodą MAG-135

Kurs realizowany na terenie szkoły – dla uczniów i nauczycieli
A) Uczniowie
Termin realizacji: IV- VI 2018 i I - VI 2019
W kursie bierze udział 80 uczniów w podziale na 8 grupy szkoleniowych – 8x10
uczniów
Ilość godzin kursu:
120h, 8gr.x10os., 20dni x6h, 80 uczestników
Szkolenia odbywały by się po lekcjach – poniedziałek – czwartek 15.00 – 19.00,
piątek: 14.00 – 20.00, sobota: 9.00 – 17.00. Łącznie 30 godzin szkoleniowych
tygodniowo. Czas szkolenia 1 grupy – 4 tygodnie.
B) Nauczyciele:
Termin realizacji: IV -VI 2018
W kursie bierze udział 4 nauczycieli
Ilość godzin kursu: 120 – 20 dni*6 godzin
Kurs realizowany na terenie szkoły – po lekcjach.
Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia sprzętu do prowadzenia zajęć
praktycznych oraz zapewnienie środków ochrony bhp związanych z
przeprowadzonym szkoleniem praktycznym – ubranie ochronne itd. – dla każdego z
uczniów i nauczycieli
Usługa szkoleniowa obejmuje:
- koszt przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych
- transport sprzętu spawalniczego na teren szkoły
- koszt podręcznika, materiałów dydaktycznych
- koszt badań lekarskich przed kursem
- koszt egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
- koszt wydania książeczki Spawacza i świadectwa kwalifikacji w zawodzie
Spawacza metodą MAG 135
Wykonawca zapewnia realizację egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie ze
standardami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub innym równorzędnym
uznawalnym na rynku – uczestnicy po zdanym egzaminie otrzymują
Książkę Spawacza i Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.
Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe
III.

Kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym+ wymiana butli
gazowej
Kurs realizowany na terenie szkoły – dla uczniów i nauczycieli

A) Uczniowie:
Termin realizacji: IV - VI 2018 i II - VI 2019
W kursie bierze udział 80 uczniów w podziale na 4 grupy szkoleniowe – 4x20 uczniów
Ilość godzin kursu:
uczniowie: 52 godziny teorii (13 dni*4 godziny – grupowe zajęcia), 15 godz. Zajęć
praktycznych – zajęcia indywidualne. Łączna ilość godzin szkoleniowych na 1
uczestnika to: 67. Łączna ilość godzin szkolenia dla wszystkich uczestników: 80
uczestników*67 godzin=5 360 godzin.
Kurs realizowany na terenie szkoły – po lekcjach. Wykonawca jest zobligowany do
dostarczenia sprzętu do prowadzenia zajęć praktycznych oraz zapewnienie środków

ochrony bhp związanych z przeprowadzonym szkoleniem praktycznym dla każdego
z uczestników.
B) Nauczyciele:
Termin realizacji: IV -VI 2018
W kursie bierze udział 4 nauczycieli
Ilość godzin kursu nauczyciele:
Łącznie 67 godzin kursu na osobę: 4 osoby*67 godz. = 268 godzin, w tym: 52h
teoria(13dnix4h – zajęcia w grupie), 15h praktyka/ osoba (zajęcia indywidualne).
Usługa szkoleniowa obejmuje - dotyczy uczniów i nauczycieli:
- koszt przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych
- koszt podręcznik, materiały szkoleniowe
- koszt badań lekarskich przed kursem
- koszt egzaminu przed UDT
Wykonawca zapewnia po zrealizowanym kursie egzamin przed Komisją Urzędu Nadzoru
Technicznego i wydanie świadectwa kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych +
wymiana butli gazowych.
Nauczyciele – uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie
Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kurs na uprawnienia elektryczne „E”-eksploatacja
Kurs realizowany na terenie szkoły
A. Uczniowie
Termin realizacji Uczniowie : IV– VI 2018, IX-VI 2019
Ilość godzin kursu: 9 godzin – 1 dzień szkoleniowy
W kursie bierze udział 20 uczniów – 1 grupa szkoleniowa
Kurs realizowany na terenie szkoły – w piątek (3 godz.) i sobotę (6 godz.)
Szkoła udostępnia sale szkoleniowe na zajęcia.
Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia sprzętu do prowadzenia zajęć
praktycznych
oraz
zapewnienie
środków
ochrony
bhp
związanych
z przeprowadzonym szkoleniem praktycznym dla każdego z uczestników.
Zakres:
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV oraz napięciu
znamionowym powyżej 1Kv
- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
- aparatura kontrolno-pomiarowa
Po kursie egzamin. przed Komisją kwalifikacyjną.
Po egzaminie świadectwo kwalifikacyjne-E.

IV.

Usługa szkoleniowa obejmuje:
- koszt przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych
- koszt badań lekarskich przed kursem
- koszt egzaminu SEP z zakresu ,,E’’ – eksploatacja
- wydanie świadectwa kwalifikacji - ,,E”
Po zdanym egzaminie Uczeń otrzymuję świadectwo kwalifikacji - E
B. Uprawnienia elektryczne E+D (eksploatacja i dozór) – 1 nauczyciel
Kurs realizowany dla nauczycieli: W kursie bierze udział 1 nauczyciel

Termin realizacji: IV-VI 2018
Ilość godzin kursu: 9 godzin – 1 dzień szkoleniowy
Wykonawca zapewnia egzamin przed Komisją kwalifikacyjną i świadectwo
kwalifikacyjne E+D
Kurs na terenie szkoły.
Szkoła udostępnia sale szkoleniowe na zajęcia.
Usługa szkoleniowa obejmuje:
- koszt przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych
- koszt badań lekarskich przed kursem
- koszt egzaminu SEP z zakresu ,,E’’ – eksploatacja oraz ,,D” - dozór
- wydanie świadectwa kwalifikacji - ,,E”+,,D”
Po zdanym egzaminie Nauczyciel otrzymuję świadectwo kwalifikacji - E +D
Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe
V. Kurs Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
Kurs realizowany dla uczniów.
Kurs ze względu na jego specyfikę organizowany w miejscu wskazanym przez
wykonawcę.
Termin realizacji kursu: IV -VI 2018r.
Ilość uczestników: 10 uczniów
Ilość godzin kursu: 40 godzin – 5 dni
-

Usługa szkoleniowa obejmuje:
koszt organizacji kursu
koszt pobytu (nocleg i wyżywienie)
wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu i otrzymanych uprawnieniach

Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe
VI. Kurs obsługi urządzeń agrotronicznych
Kurs realizowany dla uczniów
Termin realizacji: IV-VI 2018, XI-VI 2019,
3 dni (2 dni*5 godzin, 1 dzień*4 godziny)
W kursie bierze udział 30 uczniów – 3 grupy szkoleniowe x 10 osób
Program kursu:
- urządzenia i systemy agrotroniczne
- dobór systemów elektronicznych wspomagających automatyzację prac
- obsługa paneli komputerowych i systemów sterujących
Usługa szkoleniowa obejmuje:
- koszt przeprowadzenia kursu
- wydanie zaświadczenia o ukończonym kursie
Kurs realizowany na terenie szkoły – po lekcjach.
Szkoła udostępnia sale szkoleniowe na zajęcia.
Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe
VII. Szkolenie ,,Rachunkowosć rolna”

Kurs realizowany dla uczniów i nauczyicieli
A) Uczniowie:
Termin realizacji: XI 2018; 6h, 1 dzień
Liczba uczniów biorących udział w kursie: 8 osób
B) Nauczyciele:
Termin realizacji: IV-VI 2018, 6h,1dzień
Liczba nauczycieli biorących udział w kursie: 2 osoby
Program szkolenia:
- ewidencja przychodów i rozchodów w gosp. rolnym
- prowadzenie PKPiR w działach specjalizacji produkcji rolnej
- ewidencja sprzedaży i zakupów
Usługa szkoleniowa obejmuje:
- koszt przeprowadzenia kursu
- wydanie zaświadczenia o ukończonym kursie
Kurs realizowany na terenie szkoły – po lekcjach.
Szkoła udostępnia sale szkoleniowe na zajęcia.
Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe
VIII. Szkolenie Podatek VAT w rolnictwie
Kurs realizowany dla uczniów – 1 grupa 8 osób*
Termin realizacji: XI 2018 2 dni (3 godz./dzień)
Program szkolenia:
- systemy rozliczania podatku VAT w gosp. rolnych
- dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT
- ewidencja i deklaracje VAT
Usługa szkoleniowa obejmuje:
- koszt przeprowadzenia kursu
- wydanie zaświadczenia o ukończonym kursie
Kurs
realizowany
na
terenie
szkoły
Szkoła udostępnia sale szkoleniowe na zajęcia.
Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe

–

po

lekcjach.

IX. Szkolenie Autodesk Autocad
Termin realizacji: X-XII 2018, I-VI 2019
Kurs realizowany dla 14 uczniów – 2 grupy po 7 osób
72 godziny szkolenia na grupę – 12 dni* 6 godzin szkolenia – 1 grupa szkoleniowa
Łączna ilość zrealizowanych godzin szkolenia: 144
Program szkolenia:
- podstawy AutoCad
- przestrzeń 2D
- tworzenie/edycja szablonów
- modele 3D i wizualizacja
Usługa szkoleniowa obejmuje:

- koszt przeprowadzenia kursu
- wydanie zaświadczenia o ukończonym kursie
Kurs realizowany na terenie szkoły – po lekcjach.
Szkoła udostępnia sale szkoleniowe na zajęcia.
Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe
X. Kurs barmański I stopnia
Kurs realizowany dla uczniów i nauczycieli:
C) Uczniowie:
Termin realizacji: 1 grupa - IV-VI 2018, II grupa – IX 2018 -VI 2019
Kurs realizowany dla 14 uczniów – 2 grupy* 7 uczniów
30 godzin szkolenia na grupę – 5 dni* 6 godzin szkolenia – 1 grupa szkoleniowa
Łączna ilość zrealizowanych godzin szkolenia: 60.
Kurs realizowany na terenie szkoły – po lekcjach.
Szkoła udostępnia sale szkoleniowe na zajęcia.
D) Nauczyciele:
Termin realizacji: IV-VI 2018
Kurs realizowany dla 3 nauczycieli – 1 grupa szkoleniowa* 3 nauczycieli
30 godzin szkolenia – 4 dni x 7,5 godziny
Kurs realizowany na terenie szkoły – po lekcjach.
Szkoła udostępnia sale szkoleniowe na zajęcia.
Po szkoleniu uczestnicy uzyskują Certyfikat Barmana I stopnia
Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe
XI. Kurs kelnerski
Kurs realizowany dla 14 uczniów – 2 grupy po 7 osób
Termin realizacji: IX 2018 -VI 2019;
30 godziny szkolenia na grupę – 5 dni* 6 godzin szkolenia – 1 grupa szkoleniowa
Łączna ilość zrealizowanych godzin szkolenia: 60
Kurs realizowany na terenie szkoły – po lekcjach.
Szkoła udostępnia sale szkoleniowe na zajęcia.
Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe
XII. Kurs baristyczny
Kurs realizowany dla uczniów i nauczycieli
C) Uczniowie:
Termin realizacji: : 1 grupa IV-VI 2018, II – grupa – IX 2018-VI 2019;
Liczba uczniów biorących udział w kursie: 14 osób – 2 grupy po 7 osób
18 godzin szkolenia na grupę – 3 dni* 6 godzin szkolenia – 1 grupa szkoleniowa
Łączna ilość zrealizowanych godzin szkolenia: 36
C) Nauczyciele: 3 osoby
Termin realizacji: II-VI 2018
30 godzin szkolenia – 4 dni x 7,5 godziny

Program szkolenia:
- charakterystyka kaw
-metody przyrządzania kawy
-zasady serwowania napojów gorących
-espresso - teoria i część praktyczna
-kawy mleczne i deserowe
Usługa szkoleniowa obejmuje:
- koszt przeprowadzenia kursu
- koszt materiałów szkoleniowych
- wydanie Certyfikatu potwierdzającego kwalifikację
Kurs realizowany na terenie szkoły – po lekcjach.
Szkoła udostępnia sale szkoleniowe na zajęcia.
Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe
XIII.

Kurs carvingu
Termin realizacji: IX 2018-VII 2019
Kurs realizowany dla 14 uczniów – 2 grupy po 7 osób
12 godziny szkolenia na grupę – 2 dni* 6 godzin szkolenia – 1 grupa szkoleniowa
Łączna ilość zrealizowanych godzin szkolenia: 24
Program szkolenia:
- zastosowanie warzyw i owoców w gastronomii
- sporządzanie surówek i sałatek
- dekorowanie i serwowanie potraw z warzyw
- sprzęt do carvingu
- ćwiczenia - rzeźbienie w owocach i warzywach
Usługa szkoleniowa obejmuje:
- koszt przeprowadzenia kursu
- koszt materiałów szkoleniowych
- wydanie Certyfikatu potwierdzającego kwalifikację
Kurs realizowany na terenie szkoły – po lekcjach.
Szkoła udostępnia sale szkoleniowe na zajęcia.
Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe

XIV.

Wykorzystanie programów
komputerowych w
Ekonomicznych
Kurs realizowany dla nauczycieli – 2 nauczycieli
Termin realizacji: IV-VI 2018
24 godziny kursu – 4 dni*6 godzin

nauczaniu

przedmiotów

Program kursu:
Obsługa programu magazynowo - sprzedażowego Subiekt,
Obsługa program finansowo - księgowego Rewizor GT i kadrowo-płacowego
Gratyfikant GT
Usługa szkoleniowa obejmuje:
- koszt przeprowadzenia kursu
- koszt materiałów szkoleniowych
- wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu
Kurs realizowany w weekend – zlecony poza szkołą.

Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe
XV. Wykorzystanie technologii komputerowej w prowadzeniu produkcji rolniczej
Kurs realizowany dla nauczycieli – 8 nauczycieli
Termin realizacji: IV-VI 2018
12 godzin kursu – 2 dni*6 godzin
Program kursu:
Programy komputerowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym i
hodowlanym.
Usługa szkoleniowa obejmuje:
- koszt przeprowadzenia kursu
- koszt materiałów szkoleniowych
- wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu
Kurs realizowany na terenie szkoły – po lekcjach.
Szkoła udostępnia sale szkoleniowe na zajęcia
Kod CPV 80000000-4
Nazwa kodu CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Załącznik nr 2 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………......................................
Adres: …………………………………………………….............
Tel/ Fax ……………………………………..............................
REGON ……………………………................... NIP ………………………................

W odpowiedzi na zaproszenie , w ramach procedury rozeznania rynku, do złożenia oferty
cenowej na: przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach
projektu pt. „Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość” Realizowanego przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego
w Jabłoniu, na podstawie umowy nr RPLU.12.04.00-06-000/17-00 z Województwem Lubelskim,
Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe
Przedkładam niniejszą ofertę:
CZĘŚĆ Nr I - Kurs na prawo jazdy kat. B
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ……………………..…...PLN
(słownie………………………………………………………………..…………….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia .……………………PLN
(słownie…………………………………………………………………..………….)
CZĘŚĆ Nr II – Kurs - Spawanie metodą MAG-135
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia za UCZNIA .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
Cena brutto za 1 osobę szkolenia za NAUCZYCIELA.……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
CZĘŚĆ Nr III- Kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym+ wymiana butli
Gazowej
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………….….…...PLN
(słownie……………………………………………………..……………….………………….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia za UCZNIA .……………………PLN

(słownie………………………………………………………………………….…….)
Cena brutto za 1 osobę szkolenia za NAUCZYCIELA.……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
CZĘŚĆ Nr IV- Kurs na uprawnienia elektryczne „E”-eksploatacja
Uczniowie
Uprawnienia elektryczne E+D (eksploatacja i dozór) – 1 nauczyciel
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą …………………….……….…...PLN
(słownie………………………………………………………………………………………….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia za UCZNIA .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
Cena brutto za 1 osobę szkolenia za NAUCZYCIELA.……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
CZĘŚĆ Nr V- Kurs Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
CZĘŚĆ Nr VI - Kurs obsługi urządzeń agrotronicznych
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
CZĘŚĆ Nr VII - Szkolenie ,,Rachunkowosć rolna”
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia za UCZNIA .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
Cena brutto za 1 osobę szkolenia za NAUCZYCIELA.……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
CZĘŚĆ Nr VIII - Szkolenie Podatek VAT w rolnictwie
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)

CZĘŚĆ Nr IX - Szkolenie Autodesk Autocad
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
CZĘŚĆ Nr X - Kurs barmański I stopnia
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia za UCZNIA .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
Cena brutto za 1 osobę szkolenia za NAUCZYCIELA.……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
CZĘŚĆ Nr XI – Kurs kelnerski
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia za UCZNIA .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
Cena brutto za 1 osobę szkolenia za NAUCZYCIELA.……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
CZĘŚĆ Nr XII - Kurs baristyczny
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia za UCZNIA .……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
Cena brutto za 1 osobę szkolenia za NAUCZYCIELA.……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
CZĘŚĆ Nr XIII - Kurs carvingu
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia.……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
CZĘŚĆ Nr XIV - Wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu przedmiotów
Ekonomicznych

Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia …..……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)
CZĘŚĆ Nr XV - Wykorzystanie technologii komputerowej w prowadzeniu produkcji rolniczej
Oferujemy wykonanie całości usługi objętej zamówieniem za
Cenę brutto wynoszącą ………………………..….…...PLN
(słownie……………………………………………………………………….……….)
W tym:
Cena brutto za 1 osobę szkolenia.……………………PLN
(słownie………………………………………………………………………….…….)

……………………….
(miejscowość) (data)
……………………………………….
(podpis Wykonawcy

..

