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ZADANIE

Cena realizacji szkoleń i przeprowadzenia egzaminów określonych
w punkcie I Przedmiot zamówienia zapytania ofertowego z
uwzględnieniem kosztów opracowanie, przygotowanie (w tym
wydruk) materiałów dydaktycznych dla wszystkich uczestników
szkoleń, oraz po jednym egzemplarzu z każdego rodzaju szkolenia
dla Zamawiającego, koszt organizacji i przeprowadzenia egzaminu
certyfikacyjnego oraz ich wydania uczestnikom, wynagrodzenie
trenerów, oraz koszt wynajmu sal szkoleniowych, zapewnienie
komputerów PC wraz z zainstalowaniem i skonfigurowaniem
niezbędnego oprogramowania (w tym połączenia z systemem
zapewnianym przez Zamawiającego) dla każdego Uczestnika
szkolenia na czas realizacji części praktycznej (warsztatowej)
szkolenia a takżezapewnienie urządzeń mobilnych opartych o
systemy operacyjne iOS i Android niezbędnych do
przeprowadzenia części praktycznej szkoleń dla każdego uczestnika
jedno urządzenie (w tym co najmniej 2 urządzenia oparte na
systemie iOS: smartfon i tablet współpracujące z najnowszymi

Cena netto

Cena brutto
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wersjami systemu operacyjnego iOS prowadzenia list obecności,
przygotowania i przekazania Zamawiającemu raportu z
przeprowadzonego szkolenia i egzaminu, zawierającego informację
o obecnościach uczestników, ocenie z egzaminu certyfikacyjnego,
wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu dla każdego Uczestnika ,
innych nie wymienionych, a niezbędnych do właściwej realizacji
zamówienia. Cena uwzględnia również konieczność wykonania
szkolenia dla dodatkowej, 11 grupy Uczestników, jeśli poprzednich
szkoleń nie ukończą i nie przystąpią do egzaminu wszyscy
uczestnicy.
Cena realizacji szkoleń i przeprowadzenia egzaminów jak wyżej
przeliczona na jednego uczestnika ( w szkoleniach udział weźmie
120 uczestników - każdy z nich odbędzie szkolenie w wymiarze 72
godzin
Ilość dni
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Dyspozycyjność, ilość dni, które będzie potrzebował Wykonawca
na rozpoczęcie szkolenia od momentu powiadomienia o miejscu
jego realizacji przez Zamawiającego

Jednocześnie oświadczamy, że posiadamy możliwości organizacyjne, techniczne i kadrowe umożliwiające
realizację szkoleń na obszarze całego województwa śląskiego zgodnie ze wskazaniem Zleceniodawcy.
Oraz oświadczamy, że:


Zapoznałem/Zapoznałam/Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu i warunków zamówienia,
przedstawionymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje
niezbędne do przedłożenia oferty uwzględniającej właściwe wykonanie zamówienia;



Jestem/Jesteśmy związani niniejszą ofertą do końca terminu jej ważności, określonego w ofercie,
odpowiadającego warunkom Zamawiającego określonym w zapytaniu ofertowym;



Zobowiązuję się/Zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do realizacji przedmiotu
zamówienia w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym po zamknięciu harmonogramów
szkoleń;
Przyjmujemy jako zasadę, że wynagrodzenie przewidziane za realizację szkoleń nastąpi tylko za tych
uczestników szkoleń, którzy je ukończą uzyskując stosowne zaświadczenie oraz przystąpią do
certyfikowanego egzaminu;





Akceptuję/Akceptujemy bezwarunkowo termin i warunki realizacji zamówienia określone w punkcie II
oraz IV zapytania ofertowego, do którego przedkładam/przedkładamy ofertę;



Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – w załączeniu potwierdzenie wpisu (kopia).

Załączniki do oferty:
1. Kopia wpisu do Rejestru Usług Szkoleniowych
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3. Oświadczenie o spełnieniu wymagań
4. Deklaracja udziału w projekcie

……………………………., dnia ……………

………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

