
 
 

 

Dobra, 08.02.2017 r. 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

 

I. Zamawiający: 

TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski 

ul. Kaczeńcowa 8 

72-003 Dobra 

tel/fax: 91-820-66-90 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1. Cel i przedmiot zamówienia  

 

Celem zamówienia jest wybór podmiotu, który zrealizuje kompleksową usługę szkolenia 

zawodowego „Magazynier z obsługą wózka widłowego” w wymiarze przynajmniej min.150 godzin 

szkoleniowych/osobę dla 4 osób w ramach projektu „Zawodowy Absolwent” realizowanego                       

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa  I Osoby 

młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy                            

na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

Koszt realizacji kompleksowej usługi obejmuje: zorganizowanie przynajmniej 150 godzin 

szkoleniowych (w tym koszt kadry trenerskiej, wynajmu sal szkoleniowych, organizacji cateringu, 

materiały szkoleniowe, badania lekarskie) oraz opłaty za przystąpienie do egzaminu 

zorganizowanego przed właściwą Komisją. 

 

2. Zadania Wykonawcy 
Do zadań Wykonawcy będzie należeć: 

 Przygotowanie programu szkolenia obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne, które 
mają na celu przygotowanie do pracy w magazynie oraz przygotowanie do egzaminu UDT 
– operator wózków widłowych celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT 
uprawniającego do obsługi wózków z napędem silnikowym 

 Przygotowanie materiałów dydaktycznych 
 Przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich (jeśli dotyczy) 
 Realizacja zajęć w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18.00. 
 Wypełnienie dokumentacji projektowej związanej z realizowaną usługą 
 Dopilnowanie, aby efektem szkolenia dla Uczestnika było nabycie kwalifikacji 

zawodowych (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020  

 Dołożenie wszelkich starań, aby Uczestnik nabył kwalifikacje zawodowe zweryfikowane 
poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu)  

 Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie  egzaminem wewnętrznym i wydaniem 
zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz egzaminem teoretycznym i praktycznym 
sprawdzającym kwalifikacje w zakresie obsługi wózków widłowych przed komisja 
powołaną przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem 
zaświadczenia kwalifikacyjnego przez Urząd Dozoru Technicznego po uzyskaniu 



 
 

 

pozytywnego wyniku egzaminu na podstawie Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 18.07.2001 
r. w sprawie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 849 z późn.zm). 
 

3. Warunki udziału w postępowaniu   

Warunkiem niezbędnym dla złożenia oferty jest minimum: 

 posiadanie stosownych uprawnień/akredytacji do wykonywania działalności obejmującej 
przedmiot zamówienia, w tym niezbędne uprawnienia do należytego wykonania 
przedmiotu zamówienia (w tym wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego 
przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej) 

 
Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków. 

4. Miejsce realizacji projektu: 
Miejscowość jak najbliżej położona miejscowości Prabuty w powiecie kwidzyńskim 
 

5. Termin realizacji zamówienia:  
Luty/marzec 2017 
 

6. Forma współpracy:   

Realizacja zajęć na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenia).  

 

7. Wymagania wobec oferty:  
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres szczecin@top-projekt.eu lub składać 

osobiście u Zamawiającego do 14.02.2017 r. do godz. 16.00 

     Miejsce złożenia oferty: adres korespondencyjny, adres mailowy: 

Ul. Ściegiennego 25/16, 70-354 Szczecin 

Plac Kościuszki 4, 82-550 Prabuty 

Mail: szczecin@top-projekt.eu 

Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1.    

Oferta cenowa Wykonawcy powinna zawierać wszelkie obciążenia (ZUS, podatek) oraz załączniki – 

CV i kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

8. Warunki wyboru Wykonawcy  

1) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.  

2) Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków 

zamówienia.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.  

4) Niniejsza oferta nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5) Zamówienie zostanie sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 
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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku z dn. 08.02.2017 r. 
 
DANE WYKONAWCY:           
 
………………………………………………………………..…………………….….. 
Nazwa firmy/imię i nazwisko 
 
………………………………………………………………..…………………….….. 
Ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość 
 
………………………………………………………………..…………………….….. 
Telefon kontaktowy 
 
………………………………………………………………..…………………….….. 
Adres e-mail 
 

OFERTA CENOWA NA REALZIACJĘ SZKOLENIA 
„Magazynier z obsługą wózka widłowego” 

W ramach projektu „Zawodowy Absolwent” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa  I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane                                 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

1. Oferuję wykonanie usługi objętej zamówieniem : 
 
a. kwota brutto wynosząca (należy podać do dwóch miejsc po przecinku) ………………..…… PLN, (słownie zł 

………………………..........................................................................................................)/ na 1 uczestnika 

szkolenia. 

 

2. Zostałem/am poinformowany/a o przedmiocie zamówienia. 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1. Kopia dokumentów potwierdzająca spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
 

 
 
 
 
……………………………………, dnia ………………………..      ……………………………….                   

                   (czytelny podpis) 

 
  


