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ul. Bierutowska 65-67
51-317 Wrocław

Wrocław, 14.02.2013 r.

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju
kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.” zwracamy się z zapytaniem ofertowym
na realizację usługi w następującym przedmiocie:

prowadzenie szkoleń z w temacie PART 66 – czynnik ludzki
Kod CPV: 80500000-9
Nazwa kodu CPV: Usługi szkoleniowe
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zakupu jest usługa w zakresie przygotowania oraz prowadzenia
szkolenia w temacie PART 66 – czynnik ludzki

2.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
• weryfikację potrzeb szkoleniowych, na podstawie których opracowany zostanie
szczegółowy program szkolenia
• przeprowadzenie szkoleń w temacie PART 66 – czynnik ludzki dla 1 grupy
• opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
• wydanie uczestnikom certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu
• opracowanie raportu podsumowującego szkolenie, zawierającego wyniki pre- i
post-testów wypełnionych przez uczestników szkolenia

3.

Informacje dodatkowe:
• miejsce realizacji szkolenia: siedziba firmy HS Wrocław
• szkolenia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
• okres realizacji szkoleń: od 15.03.2013r. do 31.05.2013r.
• czas trwania każdego szkolenia 16 h – 2 dni
• ilość grup 1
• liczba osób w grupie wynosi 30
• szczegółowy termin szkolenia będzie przekazywany osobie wykonującej zlecenie
najpóźniej na jeden tydzień przed planowanym rozpoczęciem zajęć
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•

do obowiązków osoby prowadzącej zajęcia będzie należało: prowadzenie list
obecności, wystawienie certyfikatów po szkoleniu dla uczestników, opracowanie
raportu podsumowującego szkolenie

4.

Przedmiotem oceny oferty będą następujące kryteria:
• doświadczenie wykładowcy wraz z informacjami na temat kwalifikacji
niezbędnych do prowadzenia zajęć z programu PART 66 (informacja na temat
wykształcenia i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego związanego z
prowadzeniem zajęć w przedmiotowym temacie, referencje wystawione przez
dotychczasowych klientów) – waga procentowa 60%
• cena netto za 1 grupę szkoleniową – 16h, 30 uczestników (obejmująca
przygotowanie materiałów szkoleniowych i certyfikatów dla uczestników
szkolenia) – waga procentowa 40%

5.

Oferta powinna zawierać:
• Całość kosztów związanych z realizacją usługi
• Wstępny, proponowany program szkolenia
• Klauzulę:

„Ja………………(imię i nazwisko) reprezentujący firmę…………….oświadczam, iż nie
istnieją żadne powiązania kapitałowe i/ lub osobowe pomiędzy…………………(nazwa
firmy) a HS Wrocław sp. z o.o. polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• Pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.”
Osoba upoważniona do udzielania informacji: Monika Nawrocka, Tel. 781 503 432,
monika.nawrocka@utas.utc.com
Pisemne oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: monika.nawrocka@utas.utc.com lub
pocztą tradycją na adres HS Wrocław Sp. z o.o., Ul. Bierutowska 65-67, 51-317 Wrocław
Termin składania ofert: 1 marca 2013 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
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