Zapytanie ofertowe
dot. organizacji i realizacji kursu z zakresu wykorzystania technik informacyjnych w
ramach projektu 9.4. pt. „Kursy doskonalające dla nauczycieli z zakresu kształtowania
kluczowych kompetencji uczniów w obszarze zastosowania technologii IT”

Beneficjent (Zamawiający):
LEVEL Sp. z o.o.
Al. Korfantego 70/1
40-160 Katowice
tel./fax. 32 258 77 56, level@level.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja 50 godzin kursu ( w tym 20 godzin z
wykorzystaniem platformy e-learningowej) dla 8 grup 10 osobowych nauczycieli z woj.
świętokrzyskiego z zakresu wykorzystania technik informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym
( matematyki, geografii, chemii, historii, języków obcych i sztuki) oraz zrozumienie psychologicznych i
pedagogicznych aspektów posługiwania się produktami informatycznymi
Termin realizacji szkoleń szkoleń: maj-grudzień 2010
2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena - waga 100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena ł spośród złożonych ofert : cenę oferty badanej x 100 pkt.
3. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z opisem
doświadczenia w zamkniętej kopercie w siedzibie LEVEL Sp. z o.o. w Katowicach, Al. Korfantego
70/1 w terminie do dnia 9 kwietnia 2010 r. do godz. 10.00.

z dopiskiem:
„ Oferta na organizację i realizację szkoleń”
Oferty, które wpłyną do siedziby firmy po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez
otwierania. Dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiada doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń w szczególności w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
- zobliguje się pisemnie do pozyskania wymaganego do realizacji projektu wkładu własnego w
wysokości 42.640, 50 PLN formie niepieniężnej z Jednostek Samorządu Terytorialnego
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacji firmy oferenta.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- ofertę cenową brutto obejmującą przeprowadzenie szkoleń dla jednej osoby
- opis doświadczenia w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu technik informatycznych ( w szczególności
przeprowadzonych w ramach EFS)
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia/
nie spełnia.
5. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 09.04. 2010 do godz. 15.00. O wynikach
postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej w dniu 12
04.2010 do godz. 10.00. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi szkolenia.
9. Uwagi końcowe
Osoba upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Beata Mol – Koordynator Projektu, tel. 32 258
77 56, kom. 607 687 528
Katowice, dnia 30 marca 2010 r.

Załącznik nr 1

OFERTA
Ja/My niżej podpisani
......................................................................................................................................................................

z siedzibą:.....................................................................................................................................................
składamy niniejszą ofertę na organizację i realizację kursu z zakresu wykorzystania technik

informacyjnych w ramach projektu 9.4. pt. „Kursy doskonalające dla nauczycieli z
zakresu kształtowania kluczowych kompetencji uczniów w obszarze zastosowania
technologii IT”- zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 31.03.2010 r.
cena brutto.............................................zł
(słownie:..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................,
•

Termin realizacji zamówienia – maj-grudzień 2010r.

........................................................
miejscowość i data

...............................................................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

